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Kommunens organisation

Valberedning Revision

Kommunfullmäktige
Moderaterna 16

Folkpartiet 3
Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 2
Miljöpartiet 2

Socialdemokraterna 18
Vänsterpartiet 1

Sverigedemokraterna 4

Kommunstyrelse

Valnämnd

Ledning o Utveckling / Hamn

Ystad - Sjöbo
överförmyndarnämnd

Kultur o Utbildning

Barn- och utbildningsnämnd

Social Omsorg

Kulturnämnd

Samhällsbyggnad

Socialnämnd

Helägt moderbolag: Ytornet AB

Myndighetsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

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

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

Delägda dotterbolag:
Ystads Teater AB 94,5%
AB Ystads Saltsjöbad 90,6%
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Förvaltningsberättelse
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Årets resultat (mkr) Kommunen

Periodresultat 
Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för de för-
sta åtta månaderna på 65,3 mkr. För motsvarande period 
föregående år redovisades ett positivt resultat med 30,6 
mkr. I periodresultatet ingår en semesterlöneskuldminsk-
ning med 15,3 mkr sedan årsskiftet. Om man bortser från 
semesterlöneskuldens påverkan på resultatet så är kom-
munens resultat 50,0 mkr i överskott.

Helårsprognos 
Årets förväntade resultat för 2012 är ett överskott på 41,1 
mkr. Det motsvarar en positiv avvikelse i förhållande till 
budget på 40,8 mkr. Det budgeterade resultatet, efter 
kompletteringsbudgeten, uppgår till 0,3 mkr. Huvuddelen 
av den positiva budgetavvikelsen återfinns inom finansie-
ringen. Den absolut största förklaringen är faktiska skatte-
intäkter från 2011 och beräknade skatteintäkter för 2012 
som förbättrar resultatet med 31,9 mkr. AFA Försäkring 
betalar tillbaka premierna för åren 2007 och 2008 för de 
kollektivavtalade sjukförsäkringarna. Den totala återbetal-
ningen uppgår till 20,5 mkr.  

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas 
sammanlagt uppgå till minus 10,0 mkr. 
Kommunstyrelsen har överskott i kommunens hamnverk-
samhet med 1,5 mkr samt på förvaltningen ledning och 
utveckling, inklusive avgifter till kommunalförbunden, 
med 0,9 mkr
Det största underskottet, -7,0 mkr, finns för barn- och 
utbildningsnämnden. Även socialnämnden prognostise-
rar en negativ budgetavvikelse med -3,9 mkr. Underskott 
finns också på samhällsbyggnadsnämnden, -1,3 mkr och 
överförmyndarverksamheten, -0,1 mkr.
Kulturnämnden, revisionen och myndighetsnämnden för-
väntas inte få några budgetavvikelser vid årets slut.
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Förvaltningsberättelse

Balanskravet
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. Resultatet 
per 2012-08-31 är positivt, och även enligt prognosen för 
hela året kommer Ystads kommun att klara balanskravet. 

Utveckling av skatteintäkterna och resultat i kom-
munsektorn
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av 
löneinkomster. Över en längre period finns ett tydligt 
samband mellan antal arbetade timmar och förändringen 
av skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen och lö-
neökningstakten är därför de faktorer som har störst be-
tydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer. Förra året 
växte skatteunderlaget med drygt tre procent. För 2012 
förväntas en relativt bra tillväxt av skatteunderlaget trots 
en nästan stillastående arbetsmarknad. Sveriges Kommu-
ner och Landsting prognostiserar en tillväxt med 4,0 % 
för 2012.

Ränta och inflation
I februari 2012 gjorde Riksbanken en sänkning av repo-
räntan till 1,5 %, då inflationstrycket i svensk ekonomi 
var lågt och att de ekonomiska utsikterna i Sverige hade 
försämrats till följd av utvecklingen i omvärlden samt för 
att stabilisera inflationen kring 2,0 %. I september sänktes 
räntan igen med 0,25 % och är för närvarande 1,25 %. 
Reporäntan väntas vara kvar på denna nivå fram till mit-
ten av nästa år. Därefter förväntas reporäntan stiga för att 
under 2015 nästan vara 3,0 %.
Sveriges Kommuner och Landsting och Konjunkturinsti-
tutet har i augusti kommit med prognoser på inflationen. 
Båda prognostiserar att inflationen för 2012 kommer att 
uppgå till 1,1 %.

Redovisningsprinciper
Vid upprättande av denna årsredovisning har i stort sam-
ma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen. Redovisningen av investeringsbidrag 
och VA-fonden har ändrats så att RKR 18 Intäkter från 
avgifter, bidrag och försäljningar nu följs.
Sociala avgifter har påförts anställda (enligt AB samt BEA) 
med 39,1 % samt förtroendemän och uppdragstagare 
med 31,4%.
Helårsprognos avseende resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys och nyckeltal för kommunen baseras 
på ekonomiavdelningens bedömningar. Förvaltningarnas 
bedömningar framgår av inlämnat material. För bolagen 
och kommunalförbunden baseras delårsrapporten med 
prognoser på infordrade uppgifter från dessa.

Pensioner
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgick 2012-08-31 till 683,6 mkr, va-
rav 633,7 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 93,0 % ligger utanför balansräkningen. Ur ett risk-
perspektiv 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.

Likvida medel
Likviditeten uppgick 2012-08-31 till 46,1 mkr. Detta är en 
ökning med 15,4 mkr sedan årsskiftet. 
Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen på hela 
koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likvidite-
ter ingår. Den totala behållningen ska således ses tillsam-
mans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. 

Skulder och avsättningar
Under de första åtta månaderna har kommunens nettolå-
neskuld ökat med 120,0 mkr till 1 101,7 mkr.
Den del som är hänförlig till kommunen är 651,9 mkr per 
2012-08-31. Resterande 449,8 mkr är pengar som vida-
reutlånats inom koncernen. Vid årsskiftet var kommunens 
del 553,9 mkr vilket betyder att denna del har ökat med 
98,0 mkr under de första åtta månaderna.
I periodresultatet finns inräknat en semesterlöneskuld-
minskning med 15,3 mkr. Då personalen tar ut sin semes-
ter i huvudsak under sommaren bör man ta hänsyn till 
detta i sina analyser. 

Finansnetto
Finansnettot kommer att bli väsentligt bättre än budget. 
En förklaring till detta är den fortsatt låga räntenivån. En 
annan förklaring är den ränta/återbäring på 2,0 mkr som 
utbetalades av Kommuninvest i juni. Vinstutdelningen be-
slutades av Kommuninvest innan sommaren och beloppet 
baserades på insatskapitalet som kommunen har i Kom-
muninvest samt de räntor som betalats under 2011.

Borgensåtaganden
Några nya borgensåtaganden har inte ingåtts under årets 
första åtta månader. 

Investeringar
Kommunen har nettoinvesterat för 136,2 mkr under årets 
första åtta månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2012 och tilläggsan-
slag under året, är 500,1 mkr. Detta innebär att 27,0 % 
av total investeringsbudget är förbrukad så här långt. De 
tre största investeringsutgifterna under årets åtta första 
månader är 26,9 mkr för ny förskola i Svarte skola, 19,7 
mkr för ombyggnad i handelshamnen för att förse farty-
gen med elektricitet då man ligger för kaj och 12,5 för 
investeringar i småbåtshamnen. Utöver detta har kommu-
nen haft utgifter för den framtida vattenförsörjningen på 
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7,5 mkr, Källesjö rondell 7,3 mkr och rivning/sanering av 
oljecistern i hamnen 6,2 mkr. Enligt förvaltningarna kom-
mer ungefär 281,7 mkr av anslagen att förbrukas under 
2012. Det kommer då att återstå 218,4 mkr av investe-
ringsbudgeten. Den absolut största delen av de pengarna 
som inte kommer att användas är medel avsatta till den 
nya badanläggningen som ska byggas med start under 
hösten. På detta anslag kommer det att återstå 168,3 mkr 
då man jämför förväntad utgift med den investeringsut-
gift som är i budget fram till 2012-12-31. Andra större 
projekt som inte förbrukar alla de medel som är avsatta 

utan behöver ombudgeteras till nästa år är 29,2 mkr för 
Ystads avloppsreningsverk, 7,8 mkr för småbåtshamnen 
samt 6,9 mkr för Ystads framtida vattenförsörjning.

Väsentliga personalförhållanden
Frisknärvaron för 2012 följer samma mönster som 2010 
och 2011. Årets genomsnittliga frisknärvaro är 95,9 %.
Antalet tillsvidareanställda omräknat till heltidstjänster 
har sjunkit under våren och sommaren. Det har skett en 
minskning med motsvarande 27 heltidstjänster då man 
jämför januari med augusti.

Mål- och resultatstyrning
Kommunallagen anger att kommuner och landsting ska 
besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad god 
ekonomisk hushållning är i den egna organisationen och 
dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/
utvärdering. Kommunen ska inte bara anta finansiella 
mål utan också verksamhetsmål i budgeten som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vid sidan 
om rent ekonomiska och finansiella effekter är det vik-
tigt att betona att begreppet god ekonomisk hushållning 
även avser en god verksamhetshushållning. Här ingår att 
verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och vara an-
passad till efterfrågan, behov, politiska prioriteringar och 
ändamålsenlighet. 

En ny modell för mål- och resultatstyrning togs fram 
inför budgeten 2011. De övergripande målområdena 
som finns med i budgeten har konkretiserats ytterligare 
och brutits ned till strategiska mål, vilka beslutats av 
kommunfullmäktige. Nämnderna har beslutat om över-
gripande aktiviteter som grundar sig på kommunens 
övergripande målområden samt de strategiska målen. 
Respektive nämnd har också tagit fram mätmetoder, 
nyckeltal eller andra verksamhetsmått som visar på de 
strategiska målens resultat. 
Modellen för mål- och resultatstyrning ska följas upp 
kontinuerligt och ska utvärderas såväl i de två tertialrap-
porterna som i årsredovisningen.
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Måluppfyllelse

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

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

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

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

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

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Arbete pågår med att ta fram mark- och bostadsbygg-
nadsprogram.
Cirka 30 detaljplaner och fördjupade översiktsplaner är i 
produktion. 
Byggande pågår av ett nytt äldreboende och trygghets-
boende i Västra Sjöstaden. Det kommer även att bli ett 
trapphusboende inom LSS i samma område.
Intresset för regionen som filmdestination är fortsatt högt 
med nya BBC Wallanderinspelningar.
Tillgängliga kulturarrangemang med hög kvalitet som 
marknadsförs på ett genomtänkt sätt skapar gemenskap 
och blir ett attraktivt inslag i staden.
Ystads museer är attraktiva besöksmål som lockar både 
kommuninvånare och turister.
Det finns en mobilsida där medborgare och turister lätt 
kan manövrera sig fram till kommunens P-platser, avfalls-
sortering och felanmälan.
Kommunen har den senaste 10-årsperioden haft befolk-
ningsökning.

Målet är delvis uppfyllt.

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

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

Analys 
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala och fristående verksamheter. Detta utbud gäller 
både pedagogisk inriktning såväl som möjlighet för vård-
nadshavare att få tillgång till, en för barnet, passande 
vistelsetid i förskolan. Det politiska beslutet att införa 
vårdnadsbidrag i kommunen har hittills resulterat i att tolv 
familjer hittills ansökt om detta. 
Behörigheten till gymnasieskolan för kommunens elever 
är fortsatt hög. 

Mångfald är ett fokusområde i kulturstrategin och ska ge-
nomsyra all verksamhet. 
Kvalitén i kommunens verksamhet är oftast mycket hög 
i de brukarundersökningar som görs. Den överträffar i 
många fall de mål som uppställts av kommunen.
Kommunen inför nytt dokument- och ärendehanterings-
system 2012 med avsikt att därefter, införa diverse e-
tjänster för ökad service till medborgarna.

Målet är delvis uppfyllt.

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

turlig del av verksamheten

Analys 
Energieffektiviseringen inom fastighetsbeståndet fortsät-
ter som planerat enligt ”Ystadmodellen”. 
Kommunen gör kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten 
på fem olika platser inom tätorten sen 2006.
Naturvårdsprogram är framtaget.
Arbetet med att förbättra sopsortering på förskolor och 
skolor fortsätter. 
Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till exempel 
bilupphandlingen finns det långtgående krav på utsläpps-
nivåer, och projektet för samordnad varudistribution för-
väntas ge positiva miljöeffekter.
En förstudie ska under sommaren genomföras av Tra-
fikverket i samarbete med kommunen om GC-väg mellan 
Hedeskoga-Sövestad och Hammar-Kåseberga.
REVAQ har startats upp (är ett certifieringssystem för att 
certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider av-
loppsslam på åkermark) vilket innebär att man bedriver 
ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbätt-
ringar och är öppen med all information.
Planering pågår för ett pilotprojekt med klimatsmarta 
måltider inom någon skolrestaurang, start under hösten.
Museernas caféer ska enbart servera ekologiska produk-
ter. Profilprodukter till operasommaren var fair trade-
märkta.
Marietorps naturskola är en del av den verksamhet som 
pedagogiskt arbetar med de långsiktiga miljömål som 
finns både nationellt och lokalt.

Målet är delvis uppfyllt.

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

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

Analys
Kommunen har tre finansiella mål och alla dessa mål är 
uppfyllda per 2012-08-31.
Enligt helårsprognosen kommer ett av dessa inte att in-
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NYCKELTAL      
 
  Resultat  Resultat  Prognos KF:s mål Resultat  
  11-08-31 12-08-31 12-12-31  11-12-31 
     
Nettokostnadernas andel, inkl finansnetto
 och avskrivningar, i förhållande till skatteintäkter
 och generella statsbidrag  96,1% 92,0% 96,7% 98,0% 98,8% 
Andel egenfinansiering av nettoinvesteringarna 67,2% 90,1% 45,0% 50,0% 43,2% 
Resultatet i relation till eget kapital  2,4% 5,0% 3,2% minst infl 1,1% 
Beräknad inflation  2,9% 1,1% 1,1%  2,3% 
     
Mål 1:       
Årets resultat ska uppgå till minst 2% av skatteintäkterna     
Resultat   65,3 41,1   
Skatteintäkter   820,4 1 229,1   
Relation   8,0 3,3   
     
Mål 2:       
Investeringarna ska till minst 50% finansieras med egna medel     
Investeringar   136,1 281,7   
Egenfinansiering   114,3 126,7   
Relation   90,1% 45,0%  
 

frias per 2012-12-31.
I helårsprognosen för 2012 finns stora obalanser och 
nämnderna har stora underskott i flera verksamheter.
Kostnadseffektiviteten måste ständigt höjas, det vill säga 
att det måste hela tiden produceras mer verksamhet i för-
hållande till de kostnader man har. 
Skatten har varit oförändrad sedan 2005.

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97,0 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god 

arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala 
förhållanden på arbetsplatsen

•	 Ystad kommuns medarbetare har rätt kompetens

Analys 
I genomsnitt under året har frisknärvaron varit 95,9 %.
En medarbetarundersökning gjordes under 2011. Den 
omfattade ett antal frågeställningar som i sin tur hörde 
till fyra kategorier; Arbetsmiljö, Ledarskap, Organisation 
och Utveckling. Totalt deltog 1 160 anställda i medarbe-
tarundersökningen, detta motsvarar en svarsfrekvens på 
64,0 procent. Av resultaten framkommer att nöjdmedar-
betarindex (NMI) för Ystads kommun ligger på 3,8 (fem-
gradig skala). Ystad kommuns totala resultat står sig bra i 
förhållande till andra kommuner och statliga myndigheter 
där man gjort liknande undersökningar.
Verksamheten arbetar kontinuerligt för att höja persona-
lens kompetens, öka ansvarstagandet, utveckla och sti-
mulera personlig kreativitet. Utvecklingssamtal sker årli-
gen. 

Målet är delvis uppfyllt.
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UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES FINAN-
SIELLA MÅL (tertialresultat)

Enligt budget 2012 finns följande tre finansiella mål som 
antagits av kommunfullmäktige:

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

Utfall: Relationen per 120831 är 8,0 %.

Målet är uppfyllt.

Prognos:  Relationen per 121231 beräknas bli 3,3 %.

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

Utfall:  Relationen per 120831 är 90,1 %.

Målet är uppfyllt.

Prognos:  Relationen per 121231 beräknas bli 45,0 %.
 

Mål 3:  Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall:  Periodresultatet är positivt med 65,3  mkr vilket 
ger en ökning av egna kapitalet med 5,0 %. 

Målet är uppfyllt.

Prognos:  Det prognostiserade resultatet per 121231 
beräknas bli 41,1 mkr. Detta gör att det egna kapitalet 
ökar med 3,2 %. Inflationstakten för 2012 förväntas bli 
1,1 %

Sammanfattning:  Alla tre målen har per 120831 
uppnåtts. 
Prognosen för helåret är att de två finansiella målen kom-
mer att uppfyllas. 
Det är målet om egenfinansiering av investeringar som i 
nuläget inte ser ut att uppfyllas. Detta mål är beroende 
av tre delbelopp. Det är resultatet, investeringsutgiften 
samt avskrivningarna. Om målet ska uppfyllas behöver 
till exempel investeringsutgiften bli 253,5 mkr istället för 
prognostiserade 281,7 mkr, eller så behöver resultatet för-
bättras med 14,1 mkr.
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  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  12.08.31 12.12.31 12.12.31 11.08.31 11.12.31 
 
Verksamhetens intäkter Not 1 283,8  567,7  468,7  273,6 424,0 
   varav jämförelsestörande post  20,5  20,5  - - - 
Verksamhetens kostnader      Not 1 -981,9  -1 663,6  -1 568,3 -979,2 -1 510,0 
Avskrivningar Not 2 -57,3  -87,4  -87,4  -52,3 -78,9 
Verksamhetens nettokostnader  -755,4 -1 183,3 -1 187,0 -757,9 -1 164,9 
Skatteintäkter            Not 3 701,5  1 050,8 1 021,5  671,1 1 005,7 
Generella statsbidrag        
och utjämning            Not 4 118,9  178,3  175,7  117,7 176,5 
Finansnetto Not 5 0,3 -4,7  -9,9  -0,3 -2,9 
       
Årets resultat  65,3 41,1 0,3 30,6 14,4 
 
       
 
       
  Utgående Prognos  Utgående Utgående 
  balans utg. bal.  balans balans 
Balansräkning (mkr)  12.08.31 12.12.31  11.08.31 11.12.31 
  
Anläggningstillgångar Not 6 2 555,6 2 679,9  2 342,7 2 453,6 
Omsättningstillgångar Not 7 342,0 290,0  327,4 250,9 
      
S:a tillgångar  2 897,6 2 969,9  2 670,1 2 704,5 
  
Eget kapital  1 315,9 1 315,9  1 301,5 1 301,5 
Justering eget kapital  -5,5 -5,5    
Årets resultat  65,3 41,1  30,6 14,4 
S:a eget kapital Not 8 1 375,7 1 351,5  1 332,1 1 315,9 
  
Avsatt till pensioner Not 9 27,3 26,9  19,5 27,3 
S:a avsättningar   27,3 26,9  19,5 27,3 
 
Långfristiga skulder  1 107,5 1 177,5  906,7 981,7 
Kortfristiga skulder Not 10 387,1 414,0  411,8 379,6 
S:a skulder  1 494,6 1 591,5  1 318,5 1 361,3 
  
S:a eget kapital och skulder  2 897,6 2 969,9  2 670,1 2 704,5
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   Resultat Prognos Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)   12.08.31 12.12.31 11.08.31 11.12.31
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster   65,3 41,1 30,6 14,4
Justering för av- och nedskrivningar   57,3 87,4 52,3 78,9
Ökning/minskning avsättningar  Not 11 -0,1 -0,4 1,6 9,5
Vinst/förlust avyttring av anläggningstillg  -2,4 -2,4 -0,1 -0,1
Justering för övriga ej likvidpåverksande poster Not 8 -5,5 -5,5  
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital   114,6 120,2 84,4 102,7
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -79,1 20,0 -93,1 -52,4
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  3,4 3,5 0,0 2,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder   7,5 34,4 -14,3 -46,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten  46,4 178,1 -23,0 6,2
     
     

Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -137,8 -282,7 -125,3 -221,3
Omklassificering     
Försäljning av materiella anläggningstillg   3,2 3,2 0,1 0,1
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -2,0 -2,0 - -
Försäljning av finansiella anläggningstillg   - - - -
Investeringsinkomster  Not 12 1,8 3,0 1,9 5,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -134,8 -278,5 -123,3 -215,8
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring låneskuld   125,8 195,0 306,7 381,7
Ökning/minskning långfristiga fordringar  -22,0 -32,0 -247,8 -292,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  103,8 163,0 58,9 88,9
     
Årets kassaflöde   15,4 62,6 -87,4 -120,7
Likvida medel vid periodens början   30,7 30,7 151,4 151,4
Likvida medel vid periodens slut  Not 13 46,1 93,3 64,0 30,7
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader     

Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.      
20,5 Mkr avser återbetalning av premier från AFA Försäkring för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielse-  
försäkring avseende åren 2007 och 2008.     
     
Not 2 Avskrivningar     
     
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas     
anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar tom augusti 2012.    
 
Not 3 Skatteintäkter     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 12.08.31 12.12.31 12.12.31 11.08.31 11.12.31
Kommunalskatt 687,2 1 030,8 1 021,5 654,0 981,0
Slutavräkning 2012 (2011) 11,2 16,9  13,0 20,6
Slutavräkning 2011 (2010) 3,1 3,1  4,1 4,1
Summa 701,5 1 050,8 1 021,5 671,1 1 005,7
     
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 12.08.31 12.12.31 12.12.31 11.08.31 11.12.31
Inkomstutjämningsbidrag 120,2 180,3 190,0 119,3 178,9
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning     
inkl LSS -45,2 -68,0 -78,0 -52,7 -79,1
Regleringsbidrag/avgift 9,3 14,0 11,6 19,3 29,0
Kommunal fastighetsavgift 34,6 52,0 52,1 31,8 47,7
Tillfälligt konjunkturstöd - - - - -
Summa 118,9 178,3 175,7 117,7 176,5
     
Not 5 Finansnetto     
     
Finansiella intäkter uppgår till 23,9 mkr och finansiella kostnader till 23,6 mkr.    
 
Not 6 Anläggningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 12.08.31 11.08.31 11.12.31  
Materiella anläggningstillgångar  1 748,2 1 604,3 1 670,2  
       varav mark byggnader och tekn. anl 1 711,1 1 572,8 1 631,1  
                 maskiner och inventarier 37,1 31,5 39,1  
Finansiella anläggningstillgångar  807,3 738,4 783,4  
       varav värdepapper, andelar mm 31,6 29,7 29,7  
                  långfristiga fordringar 775,7 708,7 753,7  
S:a anläggningstillgångar 2 555,6 2 342,7 2 453,6  
     
Not 7 Omsättningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 12.08.31 11.08.31 11.12.31  
Exploateringsfastigheter 7,7 13,4 11,0  
Fordringar 288,2 250,0 209,2  
Kassa och bank 46,1 64,0 30,7  
S:a omsättningstillgångar 342,0 327,4 250,9  
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Not 8 Eget kapital     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 12.08.31 11.08.31 11.12.31  
Eget kapital 1 375,7 1 332,1 1 315,9  
     varav periodens resultat 65,3 30,6 14,4  
            Kommungemensamt 1 005,3 1 005,3 1 005,2  
            Hamnfond 93,6 85,9 85,9  
            VA-fond - 7,6 7,6  
            Avfallsfond 5,7 8,0 8,0  
            Pensionsavsättning 202,8 191,7 191,7  
            Sociala investeringar 3,0 3,0 3,0  
     
Justering eget kapital, omklassificering av VA-     
fond till långfistig skuld -5,5    
     
Not 9 Avsatt till pensioner     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 12.08.31 11.08.31 11.12.31  
Avsättning för pensioner exkl visstids-     
och avtalspension 19,3 13,1 19,0  
Avsättning för särskild avtalspension samt     
visstidspension 2,7 2,6 3,0  
Avsättning för särskild löneskatt 5,3 3,8 5,3  
Summa 27,3 19,5 27,3  
     
Not 10 Kortfristiga skulder     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 12.08.31 11.08.31 11.12.31  
Kortfristig skuld till koncernföretag 101,5 133,2 120,0  
Leverantörsskulder 30,1 26,8 62,0  
Övriga kortfristiga skulder 133,3 132,5 64,0  
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 122,2 119,3 133,6  
     varav årets avgiftsbest ålderspens inkl löneskatt  22,6 21,5 32,3  
S:a kortfristiga skulder 387,1 411,8 379,6  
     
Not 11 Ökning/minskning avsättningar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 12.08.31 11.08.31 11.12.31  
Ingående värde 27,3 17,8 17,8  
Periodens förändring exkl visstidspens etc 0,2 1,5 7,4  
     varav räntekostnad -0,7 0,3 2,1  
     varav utbetalningar 0,9 -0,8 -1,3  
Periodens förändring visstid- och särskild avtalspens -0,3 -0,1 0,2  
     varav räntekostnad -0,1 0,1 0,2  
     varav utbetalningar 0,5 -0,2 -0,4  
Periodens förändring särskild löneskatt 0,0 0,3 1,9  
Utgående värde 27,3 19,5 27,3  

Not 12 Investeringsinkomster     
     
1,2 mkr av årets inkomster avser anslutningsavgifter.     
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Not 13 Likvida medel vid årets slut     
     
Av likvida medel vid perioden slut utgör 118,1 mkr nettoskuld till koncernföretag.    
 
Övrigt     
     
Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr:  12.08.31 11.08.31 11.12.31  
Avgiftsbestämd ålderspension  22,6 21,5 32,3  
Avsättning till pensioner  27,3 19,5 27,3  
Pensionsförpliktelse  633,7 582,5 634,1  
Total pensionsskuld  683,6 623,5 693,7  

Långfristiga skulder  
Låneportföljens storlek och sammansättning: 
  
Bank /Kreditinstitut Räntetyp Belopp 
 (fast/rörligt) (kkr)
Handelsbanken Fast 100 000
Nordea Rörligt 125 000
Kommuninvest Fast 661 700
Kommuninvest Rörligt 135 000
Dexia Fast 80 000
Summa  1 101 700

Räntebindningstid  

Ränteförfall  Belopp
(årsintervall) (kkr)
 1 415 000
 2-3 388 000
 4-5 258 700
 5-10 40 000
 Summa 1 101 700

Handels-
banken 100

Nordea 125 

Kommun-
invest 796,7

Dexia 80 

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)

Fast 76%

Rörligt 24%

Andelen fast respektive rörlig ränta
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 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget (inkl  Avvikelse 
     kompl.budget)  
Drift, nettokostnader mkr 12.08.31 12.08.31 12.08.31 12.12.31 12.12.31 prog/budg 
       
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -35,5 -42,3 6,8 -60,3 -63,3 3,0 
Kommunstyrelse - 
Kommunalförbund -81,9 -84,0 2,1 -128,1 -126,0 -2,1 
Kommunstyrelse - Hamn 7,7 5,3 2,4 9,5 8,0 1,5 
Överförmyndarnämnd -1,8 -1,5 -0,3 -2,3 -2,2 -0,1 
Barn- och Utbildningsnämnd -276,1 -279,2 3,1 -425,9 -418,9 -7,0 
Kulturnämnd -16,7 -17,5 0,8 -26,2 -26,2 0,0 
Myndighetsnämnd -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 0,0 
Samhällsbyggnadsnämnd -62,5 -59,7 -2,8 -90,7 -89,4 -1,3 
Socialnämnd -325,0 -325,9 0,9 -492,7 -488,8 -3,9 
Revision -0,6 -0,8 0,2 -1,2 -1,2 0,0 
Summa -792,5 -805,8 13,3 -1 218,3 -1 208,3 -10,0 
Finansiering o kommungemen-
samt 857,8 806,0 51,8 1 259,4 1 208,6 50,8
       
TOTALT 65,3 0,2 65,1 41,1 0,3 40,8 

Under Kommungemensamt redovisas pensioner och 
personalförsäkringar för samtliga anställda samt fackliga 
kostnader.   

I Finansiering ingår skatter, generella statsbidrag och 
utjämning, räntekostnader/intäkter, intern ränta, kapital-
kostnader, aktieägartillskott mm.  

 

 Utfall Prognos Budget (inkl Avvikelse    
   kompl.budget)     
Investeringar mkr 12.08.31 12.12.31 12.12.31 prog/budg    
    
Kommunstyrelse -         
Ledning o Utveckling -3,8 -6,7 -15,2 8,5       
Kommunstyrelse - Hamn -36,2 -57,4 -50,0 -7,4    
Barn- och Utbildningsnämnd -2,0 -6,7 -5,9 -0,8    
Kulturnämnd -0,4 -0,9 -0,8 -0,1    
Samhällsbyggnadsnämnd -92,7 -208,5 -425,6 217,1    
Socialnämnd -1,1 -1,2 -2,3 1,1    
Finansiering o kommungemensamt 0,0 -0,3 -0,3 0,0
        
TOTALT -136,2 -281,7 -500,1 218,4 

Överskottet för Kommunstyrelse – Ledning o Utveck-
ling beror på att medlen för ospecificerade markköp till 
största del inte kommer att användas. På grund av att 
förköpslagen har avskaffats behövs medel tillgängliga så 
att kommunen ges möjlighet att delta i budgivning när 
fastigheter med strategiskt läge bjuds ut till försäljning. 

Underskottet för Kommunstyrelse – Hamn utgörs av -6,5 
mkr avseende ombyggnad av färjeläge 4. Tilläggsanslag 
med 6,5 mkr har beviljats den 20 september 2012 av 
kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämndens över-
skott beror till största del på att byggandet av Ystad Arena 
inte tagit budgeterade medel i anspråk.
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Kommunstyrelse – Ledning o Utveckling
Flera stora frågor har varit aktuella under föregående år 
och arbetet med dessa har fortsatt i år. Det gäller bland 
annat nybyggnad av fritidsanläggning som ersättning till 
Österportshallen och badhuset och vindkraftföretaget 
EWP:s eventuella etablering i Ystad. Andra viktiga frågor 
är bland annat kommunens befolkningsutveckling och 
ekonomi, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och in-
frastrukturfrågor.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra ser-
vicen till invånare och näringsliv. Ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem, Evolution, har börjat tas i bruk 
under 2012. Systemet införs i olika steg. Under våren har 
diarieföring införts och på tur står nu nämndadministra-
tion. När Evolution införts kan arbetet med att skapa e-
tjänster fortsätta. Framtagande av e-tjänster sker i samar-
bete med andra kommuner i projektet PRIOS. 

Vid medlemsmöte i Sydskånska gymnasieförbundet den 
17 september 2012 har medlemskommunerna Ystad, 
Sjöbo och Tomelilla enats om att ny förbundsordning ska 
gälla från den 1 januari 2013. Sjöbo kommun tar över 
driften av Malenagymnasiet den 1 januari 2013, och för-
bundet fortsätter att driva de två gymnasieskolorna Öst-
erport- och Parkgymnasiet till och med den 31 december 
2015. Den 1 januari 2016 kommer Österport- och Park-
gymnasiet att övergå till Ystads kommun, och samtidigt 
upphör Sydskånska gymnasieförbundet. Sedan några år 
pågår arbetet med att skapa ett destinationsbolag för 
Ystad-Österlen för att öka samverkan mellan kommu-
nerna och näringslivet samt för att stärka utvecklingen av 
regionen som året runt destination. 

Den ekonomiska prognosen är ett överskott på 3,0 mkr.

Kommunstyrelse – Kommunalförbund
Kostnaderna för räddningsverksamheten beräknas bli 0,9 
mkr högre än budgeterat.

Kostnaderna för gymnasieverksamheten beräknas bli 1,2 
mkr högre än budgeterat. Detta belopp innehåller dock 
en eventuell extra avgift till förbundet för att återställa 
ett underskott som förbundet har sedan några år tillbaka.

Kommunstyrelse - Hamn
Följande större investeringsprojekt pågår:

- Slutjustering av ombyggnation av FL5 samt upp-
marschområde för BornholmerFærgens nya snabb-
färja Leonora Christina. Beräknas vara avslutat under 
året.
- Uppförande av anläggning för leverans av landström 
till fartyg - miljödom. Anläggningen klar för leverans, 
fintrimning pågår samt omkringliggande åtgärder 
slutförs under året.
- Reparation av lastbilsramp och järnvägsramp har på-
börjats i FL4.

- Projektering, arbete med miljöansökan avseende 
nytt läge 7 i yttre hamnen har tillsvidare stoppats. På-
gående undersökningar slutförs och beslut om miljö-
tillståndsansökan ska lämnas in. Avvaktas.
- Omläggning av dagvattensystem Revhuskajen – mil-
jödom – arbetet pågår.
- Översyn av andra dagvattensystem – miljödom – ses 
över inför eventuella åtgärder.
- Ombyggnad av omklädningsrum för kollektivanställ-
da – förstudie pågår.
- Ombyggnad check-in för Polentrafiken – färdigstäl-
lande pågår. Större insatser än förväntat avseende 
ISPS-säkring (Hamnskyddslagstiftningen) av anlägg-
ningen har tillkommit.

Den ekonomiska prognosen på driften är ett överskott 
med 9,5 mkr vilket är 1,5 mkr bättre än budget.

Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyn-
dighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Ystads- och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas 
med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. 

Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd 
och ett gemensamt handläggarkansli med kontor i Ystad.
Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 0,1 
mkr.

Barn- och utbildningsnämnd
Skolinspektionens regelbundna tillsyn fortsatte under 
våren med skolbesök i alla kommunens grundskolor, 
grundsärskola och vuxenutbildningen. Kommunens för-
skole- och fritidshemsverksamhet granskades kommunö-
vergripande genom intervjuer med förskolechefer/rekto-
rer, personal- och föräldrarepresentanter. Våren avslutades 
med centrala intervjuer med barn- och utbildningsnämn-
dens presidium och förvaltningsledningen. Förvaltningen 
har fått övervägande positiva reaktioner efter besöken, 
från såväl Skolinspektion som skolor/verksamheter.

Skolbesluten med förelägganden har expedierats lö-
pande under våren och sommaren. Tillsynen visade på 
de flesta skolor på få eller mindre allvarliga brister, och 
Skolinspektionens bedömningar kom i de flesta fall inte 
som några överraskningar för skolorna. Glemminge och 
Löderups skolor fick inga förelägganden. Utvecklingsen-
heten presenterade en sammanfattning av besluten för 
barn- och utbildningsnämnden och ledningsgruppen i 
början av höstterminen. Besluten för förskola, fritidshem, 
grundsärskola och vuxenutbildning kommer under sep-
tember. Kommunrapporten släpps troligen i slutet av ok-
tober, då Skolinspektionen kommer till Ystad för så kallad 
återföring av den regelbundna tillsynen.

Kunskapsresultaten i årskurs 9 vårterminen 2012 blev nå-
got bättre än förra året. 95,5% av kommunens elever i 
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årskurs 9 blev behöriga till gymnasieskolans studieförbe-
redande program.

Införandet av personliga elevdatorer fortsätter. I slutet av 
augusti och början av september delades 100 stycken da-
torer ut till lärare i grundskolans F-9, grundsärskolan och 
Ystads resursskola. Alla elever i årskurs 4 och 7, (cirka 500 
stycken), fick personlig dator. Som en del av den stora 
utbildningsinsats som är kopplad till införandet av person-
liga elevdatorer genomgår alla skolledare en stor utbild-
ningsinsats (nio heldagar under 2012). 

I augusti påbörjades fortbildningen i svenska som andra-
språk för ett femtiotal lärare i årskurs 1-3. En kompetens-
utvecklingsinsats i samarbete med Malmö Högskolan.

Med utgångspunkt i den omfattande fortbildningsinsats i 
förskolorna, ”Tidig upptäckt”, som slutfördes under våren 
har material med bland annat handlingsplaner och doku-
mentationsunderlag framarbetats för att stödja förskolans 
personal att tidigt upptäcka särskilda behov hos barn.

I förvaltningen har nyrekrytering skett på tre ledartjänster 
samt även en inre omorganisation bland rektorer.  

Arbete och projektering av arenan forsätter och byggstart 
av ett nytt badhus sker under hösten. Ett flertal tjänste-
män på förvaltningen deltar i planläggningen av arenan, 
då förvaltningen kommer att svara för verksamheterna i 
anläggningen.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 7,0 
mkr.

Kulturnämnd
Museernas har haft fria entréer på fredagar under perio-
den januari – mars. Under sommaren har Konstmuseet 
och Klostret haft ett samarbete kring utställningen Ystad 
Metall för att visa ett viktigt stycke ur Ystads industrihis-
toria. Konstmuseet har dessutom haft en utställning om 
Quincy Jones i samarbete med Ystad Sweden Jazz Festival. 

Ystads operasommar är genomförd med cirka 5 500 be-
sökare. Ystadoperans återkomst till Ystads teater, som in-
gick i Operasommaren, lockade 2 485 personer, det vill 
säga 355 personer per föreställning. I samverkan med 
jazzfestivalen arrangerades en konsert med fri entré för 
barn och vuxna på Per Helsas gård samt fyra konserter på 
olika äldreboenden. 

De som medverkat på arrangemang på scenen i Norra 
Promenaden kunde dra nytta av ny teknik på scenen och 
det nybyggda annexet med omklädningsrum och förråd. 
Denna infrastruktur har skapat goda möjligheter att få en 
mer omfattande verksamhet på scenen under sommar-
månaderna. De tre allsångskvällarna i Norra Promenaden, 
med bland andra Sara Li som gästartist, lockade cirka 
3 500 besökare. 

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Myndighetsnämnd
Bygglovsavdelningen har under perioden inte sett någon 
direkt nedgång på antalet bygglovsansökningar. Märkbart 
är att andelen för nybyggnad av enbostadshus fortsatt är 
låg och att de flesta ansökningar rör mindre ärenden. 
Enheten arbetar med att ta fram bra och tydligt infor-
mationsmaterial som till exempel förtydligar riktlinjer för 
plank och murar.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Samhällsbyggnadsnämnd
Arbetet fortsätter kring sockerbruksområdet i Köping-
ebro. Det är dels den dagliga driften och dels den fördju-
pade översiktsplanen.

Fastighetsavdelningen har beställt två detaljplaner för Kö-
pingebro, dels för skolans utveckling och dels för en del av 
gamla sockerbruksområdet. Området som innehåller den 
gamla kamerala byggnaden kan i framtiden användas till 
exempelvis äldreboende. Det pågår också ett omfattande 
arbete med att dra om el, värme och VA för den gamla 
delen av sockerbruksområdet.

Det finns 26 lediga tomter i Nybrostrand, 19 tomter i Käl-
lesjö och fem tomter i Köpingebro. 

Det råder fortfarande stor efterfrågan på industrimark. Ny 
industrimark planeras i öster, men för närvarande råder 
det brist på detaljplanerad kommunal industrimark. Han-
delsmark saknas helt.

Det har hittills varit rekord för antal gästnätter i gästham-
nen, sammanräkning är inte gjord men förra årets nivå på 
6 200 nätter kommer att överträffas.

Arbetet med att säkra upp lekplatserna inom kommunen 
har påbörjats. Rätt fart i staden har införts under 2012 
innebärande att hastighetsbegränsning 40 km/h råder 
inom Ystad. Etapp två av utbyggnaden av vattenverket 
i Nedraby har påbörjats under året. Ett nytt steg i mat-
avfallsinsamlingen är igång och ytterligare områden är 
anslutna. Tillståndsprövningen för Ystads avloppsrenings-
verk har påbörjats och beräknas vara klar vid årsskiftet 
2012/2013. 

Ystadbostäder AB har migrerats in i Ystads kommuns IT-
miljö. Avtalet färdigställt för en sammanslagning av Ystad 
kommuns och Sydskånska gymnasieförbundets IT-avdel-
ningar. 

Planavdelningen arbetar med ett stort antal detaljplaner 
samt två fördjupade översiktsplaner. Ett prioriterat planä-
rende är detaljplanen för Öja verksamhetsområde som nu 
är ute för samråd med allmänhet, myndigheter med flera. 
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Sammanfattning nämnderna

Köpingebro är ett annat område som planavdelningen 
arbetar intensivt med. Förslaget till fördjupad översikts-
plan är nyligen framtagen och har precis kommit ut för 
samråd. Målet är att skapa en modern och aktiv bymiljö 
där befintliga och nya kvalitéer vävs ihop till en bärkraftig 
helhet, och där stationen lyfts fram. Närmast stationen 
föreslås tät och blandad bebyggelse, stora delar av den 
nya bebyggelsen kommer att ligga inom 500 meter från 
tågstationen.

Köpingebro kommer även fortsatt att vara en stor del av 
planavdelningens arbetsområde då förvaltningen kom-
mer att ha möte för allmänhet om den fördjupade över-
siktplanen, för att sedan arbeta vidare med förslaget till 
fördjupad översiktsplan. Framöver kommer planavdel-
ningen också att arbeta med ett antal detaljplaner för att 
omvandla det gamla sockerbruksområdet i enlighet med 
de övergripande idéerna. Den fördjupade översiktsplanen 
för Ystad kommer att vara ett stort arbete för förvaltning-
en där enheten vill utveckla erfarenheterna av medbor-
gardialoger i tidigare projekt till att utmynna i ett väl för-
ankrat och framåtsyftande förslag till framtida utveckling 
för Ystad.

Under årets åtta första månader har det utförts färre 
husutsättningar och nybyggnadskartor jämfört med 
motsvarande period 2011 på grund av att det är få 
nybyggnadsprojekt som startar.

Projektet med att byta Geosecma till Geosecma för Ar-
cGIS fortskrider och GIS- och mätavdelningen använder 
det nya programmet fullt ut. Införande av programmet för 
övriga användare beräknas att ske under hösten.

Arbetet med ett byte av kommunens lokala höjdsystem 
till RH 2000, Sveriges nya nationella höjdsystem, är i full 
gång.

Serveringen av ekologiska livsmedel fortsätter utifrån de 
ekonomiska möjligheterna. Utökning av klimatsmarta 
måltider kommer starta som ett pilotprojekt på en restau-
rang inom skolan.

Projektet samordnad varudistribution är igång och går pa-
rallellt med ny livsmedelsupphandling.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 1,3 
mkr.

Socialnämnd
Den stora tillströmningen av äldre med behov av särskilda 
boende fortsätter. Det balanseras knappt med hjälp av 
under året ianspråktaget extra korttidsboende med åtta 
platser på Simrishamns sjukhus och en tillfälligt hög om-
sättning av platser i särskilda boenden. I den öppna hem-
tjänsten har också ändrade biståndsriktlinjer, extern enhet 
för larmmottagning och nyckelfria lås skapat ett växande 

kapacitetsutrymme i verksamheten.

Inom individ- och familjeomsorgen ökar behovet av stöd 
och skydd till barn och ungdom. Missbruket ligger på en 
hög och växande nivå, men placeringarna ökar för närva-
rande inte. Efter den kraftiga stegringen av försörjnings-
stödet 2009 och 2010 planas stegringen ut under 2011. 
Tillväxten av försörjningsstöd förväntas nu skjuta fart på 
nytt i takt med minskad ekonomisk aktivitet i samhället. 
Inom verksamheten för funktionsnedsättning och social 
psykiatri ökar antalet personer med obetingad rätt till in-
satser. Färdigställande av boende för äldre och funktions-
hindrade har fördröjts ett år, vilket allvarligt ökat risken 
för sanktionsavgifter, dessa har dock inte blivit så kost-
samma som befarat. Inom hälso- och sjukvårdsområdet 
pågår förskjutning av vården från slutenvården till öppen-
vård och den kommunala hälso- och sjukvården. Detta 
samtidigt som antalet personer som är 80 år och äldre 
ökar vilket visar sig i den alarmerade bristen på särskilda 
boenden, men också i ökade hjälpmedelsförskrivningar. 
Bostadsanpassningar har under andra tertialet visat en 
vikande tendens. Den ekonomiska prognosen är ett un-
derskott med 3,9 mkr.

Finansiering och kommungemensam verksamhet
Skatteintäkter beräknas ge ett överskott med 31,9 mkr.

Prognosen för pensionskostnader är ett underskott med 
5,4 mkr.

AFA Försäkring betalar tillbaka premierna för åren 2007 
och 2008 för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna. 
Detta ger ett överskott på 20,5 mkr i årets resultat för 
kommunen. Det kommer även att bli ett överskott i för-
hållande till budget med 1,6 mkr på grund av fortsatta 
låga avtalsförsäkringar och arbetsgivaravgifter för ungdo-
mar 18-26 år samt personer över 65 år.

De medel som finns avsatta i budgeten för oförutsett för-
väntas förbrukas i sin helhet under året.

Beräkningarna för kommunens finansnetto visar på en 
positiv avvikelse i förhållande till budget på 5,2 mkr. En 
del i detta överskott är ränta och återbäring från Kom-
muninvest som är på 2,0 mkr.

De medel som finns budgeterade för avskrivningar under 
kommunens finansiering kommer att få en brist på 3,0 
mkr. 

Den ekonomiska prognosen är ett överskott med 50,8 
mkr.
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Finansiella rapporter, koncernen

  Resultat Prognos Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  12.08.31 12.12.31 11.08.31 11.12.31
     
Verksamhetens intäkter  556,2  962,4  529,9 837,4
Verksamhetens kostnader       -1 179,2 -1 947,1 -1 156,3 -1 774,5
Avskrivningar  -97,2  -148,4  -90,7 -136,3
Verksamhetens nettokostnader  -720,2 -1 133,1 -717,1 -1 073,4
     
Skatteintäkter             701,5  1 050,8 671,1 1 005,7
Generella statsbidrag      
och utjämning             118,9  178,3 117,7 176,5
Finansnetto  -31,5  -56,9 -30,7 -48,6
Resultat före bokslutsdisp o  skatt  68,7 39,1 41,0 60,2
     
Extraordinära intäkter  - - - -
Resultat före skatt  68,7 39,1 41,0 60,2
     
Skatt/minoritetsandel  -0,1 -0,1 - -12,1
     
Årets resultat  68,6 39,0 41,0 48,1
     
     
     
     
  Utgående Prognos Utgående Utgående
  balans utg. bal. balans balans
Balansräkning (mkr)  12.08.31 12.12.31 11.08.31 11.12.31
     
Anläggningstillgångar  3 039,1 3 190,0 2 867,9 2 941,1
varav materiella  3 025,6 3 166,5 2 856,5 2 926,6
varav finansiella  13,5 23,5  11,4 14,5
Omsättningstillgångar  368,2  288,7  326,4 300,2
varav förråd o övriga  320,1  165,3  261,7 268,9
varav kassa o bank  48,1  123,4  64,7 31,3
     
S:a tillgångar  3 407,3 3 478,7 3 194,3 3 241,3
     
Eget kapital  1 333,5 1 333,5 1 285,6 1 285,6
Justering av eget kapital  -5,5  -5,5  -0,1 -0,2
Årets resultat  68,6 39,0 41,0 48,1
S:a eget kapital  1 396,6 1 367,0 1 326,5 1 333,5
     
Avsatt till pensioner  33,3  32,8  25,7 33,6
Övriga avsättningar  49,9  49,9  37,7 49,9
S:a avsättningar   83,2 82,7 63,4 83,5
     
Långfristiga skulder  1 556,1 1 624,2 1 488,5 1 477,8
Kortfristiga skulder  371,4 404,8 315,9 346,5
S:a skulder  1 927,5 2 029,0 1 804,4 1 824,3

S:a eget kapital och skulder  3 407,3 3 478,7 3 194,3 3 241,3
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Finansiella rapporter, koncernen

  Resultat Prognos Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)  12.08.31 12.12.31 11.08.31 11.12.31
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  68,7 39,0 41,0 60,2
Justering för av- och nedskrivningar  97,2 148,4 90,7 136,4
Justering för gjorda avsättningar  -0,3 -0,8 1,0 21,0
Vinst/förlust avyttring av anläggningstillg  -3,3 -3,5 -0,5 -39,2
Just för övriga ej likv.påverkande poster  -5,4 -5,4 - -12,1
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital  156,9 177,7 132,2 166,3
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -53,4 102,1 -62,4 -70,9
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  2,1 1,5 1,0 2,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder  24,9 58,3 -68,6 -38,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten  130,5 339,6 2,2 59,6
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -199,1 -392,5 -179,0 -314,8
Försäljning av materiella anläggningstillg  4,8 5,0 0,5 55,5
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -2,2 -2,2 -0,1 -0,1
Försäljning av finansiella anläggningstillg  - - - -
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster  1,7 3,0 1,9 5,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -194,8 -386,7 -176,7 -254,0
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring låneskuld  78,2 146,3 84,4 73,9
Ökning/minskning långfristiga fordringar  2,9 -7,1 -0,2 -3,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  81,1 139,2 84,2 70,7
     
Årets kassaflöde  16,8 92,1 -90,3 -123,7
Likvida medel vid periodens början  31,3 31,3 155,0 155,0
Likvida medel vid periodens slut  48,1 123,4 64,7 31,3
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Ytornet AB

Sammanfattning koncernen

Ystad Energi AB

MÅL              MÅLUPPFYLLELSE

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 7,6 9,7 13,0 13,0

  

Årets verksamhet
En varm vinter och en sval sommar har medfört att en-
ergikonsumtionen ligger nära men under prognosen för 
år 2012 både för fjärrvärmen och för elnätet.  Öppet 
Stadsnätsverksamheten har haft en jämn tillströmning 
av nya kunder. Inga särskilda händelser har inträffat som 
påverkar verksamheten framåt. 

Ekonomi
Tertialresultatet för fjärrvärme, elnät och övrig verksamhet 
ligger i nivå med budget för perioden. Resultatprognosen 
för helåret är än så länge i linje med budget. Anslutnings-
avgifter från hamnbolaget för elanslutna färjor har lyft 
resultatet för elnätsverksamheten.

Årets investeringar
Inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört 
med budget har genomförts eller planeras utom för Öp-
pet Stadsnät och svartfiberverksamheten.  Efterfrågan och 
utbyggnaden för dessa senare verksamheterna har över-
träffat förväntningarna. Investeringarna har dock finan-
siering genom nya anslutningsavgifter och hyresintäkter.
 
Framtid
Energimarknadsinspektionens intäktsram för elnätsverk-
samheten 2012 – 2015 ligger under pronosen för YEAB:s 
egna kalkyler. Intäktsramen är överklagad och dialog på-
går med myndigheten.
Vi ser som vanligt fram emot en mörk och kall höst.
    

1. Finansiella mål
•	 Tertialuppföljning 

I nivå med budget

2. Verksamhetsmål
•	 Nya kunder Öppet Stadsnät
•	 Fjärrvärme Köpingebro
•	 Förnyelsebar värmeproduktion
•	 Byte kvicksilverarmaturer 

I nivå med budget

Enligt plan
Utbyggnad pågår
Förnyelsebart bränsle 98%
Utbyte pågår

  
Årets verksamhet
Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystad kommuns 
moderbolag. Från och med 2004-12-31 har Ystads kom-
mun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommu-
nens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, 
AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt 
Ystads Teater AB. Från och med 2010-12-31 ingår även 
AB Ystads Saltsjöbad i koncernen.
Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för perio-
den på ett underskott. Räntekostnaderna har periodiserats 
och belastat bolaget för första tertialet.  Koncernbidrag 
som ska täcka räntekostnaderna kommer först i samband 

med helårsbokslutet att utbetalas från dotterbolagen till 
moderbolaget. Ett antal transaktioner med dotterbolagen 
regleras först i samband med bokslutet. Förändring av 
eget kapital beräknas bli noll för 2012.
Ernst & Young gjorde under slutet av 2011, på uppdrag 
av kommunrevisorerna, en revision av följsamhet till ägar-
direktiv. Revisorernas sammanfattande bedömning är att 
bolagen i allt väsentligt lever upp till kommunens ägardi-
rektiv och att ägardirektiven står i överensstämmelse med 
bolagsordningen.
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MÅL              MÅLUPPFYLLELSE

AB Ystadbostäder

Sammanfattning koncernen

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 2,9 -0,2 4,2 3,2

Årets verksamhet
Fastigheten Sadeln 1 med 69 lägenheter såldes i slutet 
av förra året och tillträde för den nya ägaren var i april i 
år. Lägenheterna kommer att fortsätta upplåtas med hy-
resrätt. Affären har påtagligt stärkt bolagets ekonomiska 
förutsättningar för att klara nybyggnadsinvesteringar och 
verksamheten har fokus på att starta nya byggprojekt. 
Dessvärre är plan- och byggprocessen omständlig och det 
tar väldigt lång tid från projektidé till inflyttning. Viktiga 
faktorer som ska stämma överens i projekten är god eko-
nomi för överkomliga hyror, funktionella bostäder i attrak-
tivt läge och estetiskt tilltalande byggnader.

Under perioden har tomtmark köpts i Folkets Park, i 
Dammhejdan och i kv Kokillen och planeringen för ny-
byggnationer är i full gång. Troligen kommer byggstart att 
ske i slutet av året för 37 lägenheter i Folkets Park och för 
16 lägenheter i ett trygghetsboende i kv Åkerblom.

Ekonomi
Rapporten för perioden januari-augusti redovisar ett för-
lustresultat på 0,2 mkr och är betydligt sämre än bud-
geten. Det är sällsynt att bolaget redovisar förlustresultat 

och beror på att reparationer och underhåll utförts i ovan-
ligt stor omfattning. Som sparåtgärd har beslut tagits om 
stopp för nya underhållsarbeten. Prognosen för hela året 
visar en vinst på 3,2 mkr och innebär att avkastningskra-
vet på 4,2 mkr inte kommer att uppnås.

Årets investeringar
Under året har cirka 19 mkr investerats, varav 13 mkr i 
markköp, 5,5 mkr i byggprojekt och 0,5 mkr i maskiner. 
Årets totala investeringar väntas uppgå till cirka 21 mkr.

Framtid
Översynen av hyressättningen i Ystads kommun som 
sker i samverkan med de privata fastighetsägarna och 
hyresgästföreningen drar ut på tiden och kommer inte att 
få någon inverkan vid förhandlingarna om 2013 års hyror. 
Dessa förhandlingar riskerar att bli besvärliga eftersom 
kostnaderna för fastighetsskötsel, reparationer och un-
derhåll drar iväg. Samtidigt har bolaget ett affärsmässigt 
avkastningskrav som ska uppnås.

1. Finansiella mål
•	 Soliditeten > 16 procent
•	 Avkastningen > 4,2 mkr
 
2. Verksamhetsmål
•	 Årlig nybyggnation med 40 lägenheter

 

Soliditeten kommer att klaras med god marginal, men av-
kastningskravet kommer sannolikt inte att uppnås.

Byggstart bedöms ske för 53 lägenheter i slutet av året, 
varav 37 st i Folkets Park och 16 st i kv Åkerblom.
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Sammanfattning koncernen

Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) -0,4 -6,4 -2,6 -7,5
 
Årets verksamhet
Under årets första åtta månader har vi i den totala gods-
hanteringen haft en nedåtgående trend med 2,2 % i för-
hållande till rekordåret 2011. Merparten av nedgången 
kan härledas till minskade volymer i den konventionella 
godshanteringen men även mängden gods transporterad 
i färjetrafiken har minskat. De huvudskaliga skälen är en 
seg lågkonjunktur med eftersläpning från 2011, samt att 
fyra av fem fartyg i polentrafiken periodvis varit ur trafik 
på grund av varvsvistelse. Glädjande nog kan vi dock kon-
statera fortsatta framgångar i person- och i personbilstra-
fiken som ökat med drygt 3 % vardera i förhållande till 
föregående år. Denna ökning är dock inte lika stor som 
förväntat.

Under året har ett långsiktigt affärsutvecklingsprogam 
påbörjats syftande till att förstäkra bolagets roll som en 
av de mest betydande logistiknoderna i Sverige. Insatser 
riktade mot såväl marknaden som relevanta myndigheter 
har genomförts och kommer att genomföras. Som ett led 
i att utveckla personalen har ett omfattande ledar- och 
ledarskapsutvecklingsprogram genomförts. 

Ekonomi
Det för perioden presenterade resultatet avviker kraftigt 
negativ i förhållande till såväl budget som föregående år. 

Omsättningen är, trots nedgången i godstrafiken, 3,9 mkr 
högre än 2011 men 1,2 mkr lägre än budget. Avvikelsen 
i förhållande till föregående år beror på ökningen i per-
sontrafiken, prishöjningar, högre utdebitering i form av 
investeringsersättning samt reavinster i samband med för-
säljning av anläggningstillgångar. Avvikelsen i förhållande 
till budget är huvudsakligen relaterad till nedgången i 
godstrafiken. Vi räknar dock med att på årsbasis nå upp 
till den budgeterade omsättingen. 

Personalkostnaderna präglas av det faktum att företaget 
har fler anställda i år än föregående år vilket medför en 
negativ avvikelse i förhållande till föregående år med 1,6 
mkr. Utfallet i förhållande till budget är något bättre och vi 
räknar med att personalkostnaderna på årsbasis kommer 
att understiga det budgeterade beloppet. Åtgärder har 
vidtagits men får först effekt under sista tertialet.

Avskrivningarna avviker marginellt i förhållande till 
budget.

Övriga externa kostnader avviker negativt i förhållande till 

budget med 7,1 mkr. Miljöfrågorna blir allt mer viktiga för 
hamnen och det långsiktiga målet att bli en grön hamn. 
Detta innebär att ett antal stora insatser måste genomför-
as under ett antal år, såväl bestående av nyinvesteringar 
som reinvesteringar i befintlig utrustning. Merparten av 
årets avvikelse, 5,2 mkr, är relaterad till nödvändiga miljö- 
och underhållsåtgärder i framförallt inre hamnbassängen 
och på för verksamheten vitala anläggningar och som 
tidigare återrapporterats har ett icke budgeterat mudd-
ringsarbete genomförts till en kostnad av ca 3,5 mkr. Det 
kommunala arrendet överstiger budget med 0,8 mkr och 
ingår också i ovanstående kostnad.

Finansnettot överstiger budget med ca 0,4 mkr. 

På årsbasis har resultatet för bolaget justerats till -7,5 mkr. 
Noterbart i sammanhanget är att den samlade hamnverk-
samheten genererar ett överskott genom att det kommu-
nala Hamnutskottet räknar med ett positivt resultat på 9,5 
mkr.

Årets investeringar
Under året har den totala investeringsvolymen uppgått till 
1,8 mkr samtidigt som maskiner avyttrats till en försälj-
ningslikvid av 1,6 mkr. 

Framtid
Under året kommer ett antal miljörelaterade investe-
ringsprojekt att avslutas varav elanslutning av fartyg är 
det största följt av ombyggnad av dagvattensystemet, 
allt i enlighet med gällande miljödom. Utöver miljörela-
terade investeringar måste ett antal reinvesteringar och 
större underhållsprojekt genomföras syftande till att säkra 
hamnanläggningens funktion. Planerade investeringsåt-
gärder kommer att få genomslag på bolagets ekonomi 
genom ett ökat arrende medan underhållskostnader 
drabbar bolaget direkt.

Beslutet från EWP om att avvakta med besked i frågan 
om etablering av ny fabrik i Ystad har fått till följd att 
bolaget har avbrutit allt projekteringsarbete avseende ny 
kajanläggning i yttrehamnen samt anpassat organisatio-
nen med avseende på detta besked. 

Under året kommer ett antal marknadsinriktade aktivite-
ter att genomföras syftande till att exponera Ystad som 
destination för nya marknader samt för att förstärka rela-
tionen på redan upparbetade marknader.
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Ystads Industrifastigheter AB             

AB Ystads Saltsjöbad

MÅL              MÅLUPPFYLLELSE

Sammanfattning koncernen

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 4,4 5,6 4,6 6,0

Årets verksamhet 
Bolaget har under året förvaltat 16 fastigheter. Fastighe-
terna Verkmästaren 18 och 22 har köpts. Under perioden 
har bolaget haft ett flertal investeringar och renoveringar. 
Den största investeringen var klar i mars och avsåg kvarte-
ret Bommen för Novakliniken.
Renoveringarna som utförts har följt bolagets underhålls-
plan.

Ekonomi
Hyresintäkterna har ökat då gjorda investeringar är hyres-
grundande. Räntekostnaderna är lägre än budget då den 
rörliga räntenivån inte stigit. Periodens externa kostnader 
ligger i nivå med budget. Periodens resultat är bättre än 
budget då underhållsarbeten pågår i en del av fastighe-
terna och ännu inte är fakturerade.
Lån i Nordea, 10,0 mkr, inlöstes i mars. Nytt lån tas upp i 
september.

Årets investeringar
Ombyggnad för Novakliniken till en kostnad på 2,8 mkr. 
Ny port och inredning av kontorsrum för Veolia Transport 
AB (Kv Cylindern1), kostnad 0,6 mkr. Ombyggnad/inred-
ning av kontorsrum för Cineteket ( Kv Torna 1), kostnad 
0,3 mkr. Ombyggnad/inredning av kontorsrum för YIT i kv 
Tändstiftet, kostnad cirka 0,5 mkr. Inköp av fastigheten 
Verkmästaren 18 och 22, tillträde 1 augusti, köpeskilling 
cirka 11,5 mkr. 

Framtid
Underhåll av fastigheter utförs i enlighet med underhålls-
plan.    
Ny detaljplan har sökts på kv Lillö och Kristianstad för bo-
stadsändamål.

1. Finansiella mål
•	 Soliditet
•	 Avkastningskrav 

2. Verksamhetsmål
•	 Hyra ut lediga lokaler
•	 Anpassa lokaler för hyresgäster 

Kommer att uppnås.
Kommer att uppnås.

Kommer att uppnås.
Kommer att uppnås.

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 0,4 1,2 0,8 1,2

Årets verksamhet
Tillbyggnaden av SPA slutfördes under juli månad 2012. 
Renovering av fuktskadade duschutrymmen i Seaside-hu-
set genomfördes till en kostnad på cirka 0,3 mkr. Vidare 
gjordes ombyggnad av ventilationen i receptionen (cirka 
0,3 mkr), renovering av fyra badrum i Eastside-huset (cirka 
0,3 mkr) samt renovering av avloppsledningar i Westside-
huset (0,1 mkr). Målning av fasader pågår.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för perioden är bättre än bud-
get främst beroende på ökad hyresintäkt samt att plane-
rade underhållskostnader delvis påbörjats men inte fak-
turerats.
Nytt lån genom Ystads kommun, 15,0 mkr, togs i maj.
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Ystads Teater AB             

MÅL              MÅLUPPFYLLELSE

Sammanfattning koncernen

Årets investeringar
Tillbyggnad av SPA till en beräknad kostnad på cirka 16,0 
mkr.

Framtid
Ny detaljplan är sökt hos byggnadsnämnden avseende 
hela fastigheten för att få möjlighet att bygga ut fastig-
heten med bl.a. ny hotellbyggnad och ny konferensbygg-
nad. 
Ny långtidsplan kommer att presenteras i september.   

1. Finansiella mål
•	 Avkastningskrav 1,0 mkr
•	 Soliditet minst 15,0 %       

2. Verksamhetsmål
Om- och tillbyggnader enligt långtidsplan    

Kommer att uppnås.
Kommer att uppnås.

Kommer delvis att uppnås.

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 0,2 -0,1 0 0

Årets verksamhet 
Under årets åtta första månader har i stort sett alla ar-
rangemang genomförts med en 37-procentig ökning 
av besökare i jämförelse med samma period 2011. Den 
ökade belastningen innebär påfrestningar på personalen. 
Bolaget är sårbart vid sjukdom och bortfall utav personal, 
vilket har visat sig under sommarmånaderna med förse-
nade redovisningar med mera. 

Renovering utav yttre fasad fortgår enligt planerna. Den-
na omfattande restaurering beräknas att vara avslutad 
under september månad.

Arbetet med risk- och väsentlighetsanalys fortgår samt 
genomgång utav framtida investeringsbehov. 

Ekonomi
Tertialrapporten för Ystad Teater AB redovisar ett mindre 
underskott om 0,1 mkr inkluderat avsättning om 0,2 mkr 
för fastighetsunderhåll som återförs vid verksamhetsårets 

slut, varvid ett ”egentligt” resultat för bolaget landar på 
plus 0,1mkr. Bolaget har ökat sina intäkter hittills under 
verksamhetsåret samtidigt som kostnadsmassan har ökat 
med bland annat anledning utav renovering och under-
håll utav fastighet, både invändigt som utvändigt. 

Prognosen för 2012 beräknas till 0 mkr efter budgeterat 
koncernbidrag. 

Årets investeringar
Teatern har investerat i ett nytt mixerbord. Renovering 
utav fastighet budgeteras att täckas utav koncernbidrag 
som öronmärkts för detta ändamål.

Framtid
Bokningsläget under resterande 2012 får ses som väldigt 
gott. Bolaget kommer i år uppnå totalt 200 aktiviteter vil-
ket är en 40-procentig ökning jämfört med 2011.  

Mål Måluppfyllelse

1. Finansiella mål
•	 Ystad Teater skall uppnå budgeterat resultat efter 

koncernbidrag. 

2. Verksamhetsmål
•	 Fler arrangemang totalt och fler besökare än verk-

samhetsåret 2011.   

Bedöms uppfyllas.

Bedöms uppfyllas.
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Sammanfattning koncernen

Sydskånska gymnasieförbundet

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat (mkr) 6,2 3,2 0,0 -10,3
  

Årets verksamhet
Det har varit en positiv sökbild till Sydskånska gymnasiet 
under våren 2012. Antalet elever som började åk 1 ht 
2012 var fler än de som började åk 1 ht 2011. Dock var 
antalet elever som gick ut åk 3 fler än antalet elever i åk 1, 
därav ett totalt minskat elevantal.

Direktionen beslöt den 15 mars att inte anta nya elever till 
följande program: Estetiska programmet med inriktning 
musik, Hantverksprogrammet med inriktning textil, Indu-
stritekniska programmet samt Hotell- och turismprogram-
met. Skälet till detta beslut var få sökande till respektive 
program.

En tillsyn av Sydskånska gymnasieförbundet har under vå-
ren gjorts av Skolinspektionen. Slutrapporterna avseende 
de olika rektorsområden har upprättats och områdenas 
svar på de brister som uppmärksammats ska vara Skolin-
spektionen tillhanda i oktober.

En elevenkät omfattande ett stort antal frågor genom-
fördes i början på maj. Resultatet kommer översiktligt att 
redovisas i årsredovisningen.

Ett omfattande arbete med anpassningar av personal och 
lokaler pågår. Förhandlingar har avslutats med de fack-
liga företrädarna och personalstyrkan har anpassats till 
den minskade elevvolymen. Lokalytorna ses över och med 
den minskade elevvolymen följer att man måste hitta nya 
vägar att använda de lediga lokalytorna på, alternativt att 
kunna avyttra dessa.

Under året har också ett arbete påbörjats med att formu-
lera en värdegrund, vision, syfte, framgångsfaktorer och 
mål. Tre diskussionsforum har genomförts kring detta, ett 
med politikerna i direktionen, ett med ledningsgruppen 
samt ett möte med de fackliga företrädarna 

För att begränsa kostnaderna och öka kompetensen har 
avtal tecknats med Ystads kommun avseende samverkan 
kring personal och ekonomi. Diskussion pågår också om 
samverkan kring IT.

Ekonomi
Kostnaderna för Sydskånska gymnasieförbundet uppgår 
per den 31 augusti till 222,9 mkr och intäkterna till 226,1 
mkr. Det innebär för perioden ett överskott på 3,2 mkr. I 
resultatet ingår en bokförd intäkt avseende minskad skuld 
till anställda för bland annat ferielön och uppehållslön 

motsvarande knappt 7,3 mkr. Denna intäkt kommer dock 
inte att bestå eftersom det vid årsskiftet kommer att ha 
arbetats upp en ny skuld för höstterminen och som då blir 
en kostnad för förbundet. 

Baserat på hittills ekonomiska resultat samt förväntat in-
tag av elever höstterminen 2012 har verksamheten gjort 
en prognos för årsresultatet som pekar på ett underskott 
motsvarande 10,3 mkr. 

Liksom föregående år har elevunderlaget i våra egna 
skolor minskat och med anledning av detta har organi-
sationen strävat efter att anpassa antal anställda däref-
ter. Ambitionsnivån som låg till grund vid upprättandet 
av budgeten inför 2012 kommer inte att kunna infrias till 
följd av verksamhetsskäl. Den ekonomiska konsekvensen 
för 2012 innebär därmed ett budgetunderskott med cirka 
2,9 mkr. 

För att kunna upprätta en budget i balans för 2012, uti-
från den ram som medlemskommunerna tilldelade för-
bundet, krävdes dessutom ett antal ytterligare åtgärder 
i befintlig verksamhet. Direktionen fattade därför beslut 
om ett åtgärdspaket för 2012 beräknat att ge en bespa-
ring med 3,75 mkr. Åtgärder har vidtagits för att uppnå 
dessa besparingar men för närvarande pekar prognosen 
på att dessa till fullo inte kommer att kunna infrias un-
der redovisningsåret 2012, utan cirka 3,0 mkr kommer 
att saknas.

Dessvärre har den förväntade sökbilden till Sydskånska 
gymnasiet hittills inte infriats. Fler elever från medlems-
kommunerna har sökt andra skolor och färre elever från 
andra kommuner har sökt till Sydskånska gymnasiet.  An-
talet elever från andra kommuner som går i Sydskånska 
gymnasiets skolor var under våren cirka 680 och förväntas 
under hösten minska till cirka 645 elever. Antalet elever 
från medlemskommunerna som söker andra skolor upp-
gick under våren till cirka 790 och förväntas under hösten 
ligga kvar på samma nivå. Sammantaget innebär detta, 
gentemot budget, en ökad nettokostnad för den inter-
kommunala verksamheten på drygt 4,6 mkr. Det bör dock 
noteras att antagningen för höstterminen inte är avslutad 
vid det tillfälle då denna prognos lämnas.

Med anledning av införandet av GY11 beräknar rektorer-
na ett budgetöverskridande med drygt 6,6 mkr.
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Sammanfattning koncernen

AFA Försäkring har tagit beslut om att sänka och återbe-
tala premier för avtalssjukförsäkring (AGS-KL) och avgifts-
befrielseförsäkring (ABF) avseende åren 2007 och 2008. 
Återbetalningen påbörjas i november 2012. Beloppen är 
ännu inte slutligt framräknade, enligt FORA är den pre-
liminära återbetalningen motsvarande knappt 4,8 mkr. 
Den sänkta premien för år 2012 prognostiseras generera 
ett budgetöverskott motsvarande 1,5 mkr.  

Utifrån prognosen från KPA avseende pensionsskulden 
kommer förbundets pensionsutbetalningar för 2012 att 
redovisa ett överskott med 0,5 mkr jämfört med budget. 

Förbundets ansvarsförbindelse för pensioner inklusive lö-
neskatt uppgick den 31 december 2011 till 35,8 mkr och 
är beräknad till 37,9 mkr per den 31 december 2012.

I prognosen finns osäkerhetsfaktorer bland annat avse-
ende intäkter för interkommunal ersättning, kostnader 
för interkommunal ersättning och bidrag till friskolor, 
pensionskostnader och förändringar i löneskulder samt 
elevutvecklingen i den egna verksamheten under höst-
terminen 2012.

Förbundet kommer noggrant övervaka den ekonomiska 
utvecklingen inom förbundet och i samverkan med eko-
nomiskt ansvariga göra månadsvisa uppföljningar.

Periodens resultat på 3,2 mkr, innebär att Sydskånska 
gymnasieförbundet vid delårsbokslutet uppfyller balans-
kravet enligt kommunallagen.  

År 2009 minskade förbundets egna kapital med 12,3 mkr 
på grund av ett negativt resultat. Enligt kommunallagen 
ska det egna kapitalet återställas inom tre år, det vill säga 
senast 2012. Under 2010 lyckades förbundet återställa 
3,1 mkr medan år 2011 lämnade ett negativt resultat med 
1,7 mkr. Således återstår det 9,2 mkr att återställa 2012. 
I nuvarande budget finns inga medel avsatta för att åter-
ställa det egna kapitalet. 

Delårsrapporten visar ett prognostiserat resultat på -10,3 
mkr vilket således innebär att förbundet inte kommer att 
uppfylla balanskravet för år 2012.

Årets investeringar
Kostnaderna för investeringarna uppgår per den 31 au-
gusti till knappt 0,5 mkr. Majoriteten av planerade inves-
teringar kommer att genomföras under hösten med ett 
undantag, vilket resulterar i en prognostiserad positiv av-
vikelse gentemot budget med motsvarande 0,5 kr.

Framtid
Det har påbörjats ett omfattande arbete med att förbättra 
den ekonomiska redovisningen samt att ta fram relevanta 
verksamhetsmått och nyckeltal. Sydskånska gymnasiet 
kommer också att vara drivande i det projekt som Kom-
munförbundet Skåne initierat och som syftar till att finna 
relevanta nyckeltal för gymnasieskolan och grundskolan. 
Nyckeltalen syftar till att mäta kvalitén för att ha som 
grund för fortsatt skolutveckling.

Viktiga framtidsfrågor är: 

Allmänt
•	 fortsatt införande av Gy 11
•	 att ökad samverkan med branscher och högskolor 

så att våra elever har rätt kunskap för yrkeslivet och 
högskolestudier samt får bättre möjligheter till prak-
tik och kontakt med arbetsmarknaden

•	 arbeta för att minska antalet avhopp och program-
byten

•	 att skapa karriärvägar inom förbundet för persona-
len, ex lektorat, handledare m.m.

•	 att skapa en tydlig styrning av verksamheten
•	 att fortsätta se över ledningsstrukturen och organi-

sationen mot bakgrund av det minskade elevantalet 
och den ekonomiska utvecklingen

•	 att se över visioner, mål, värden och det systematiska 
kvalitetsarbetet för att framgångsrikt kunna positio-
nera oss på gymnasiemarknaden

Utifrån Skolinspektionens rapporter

•	 att säkerställa att både elever med behov av särskilt 
stöd får rätt hjälp och högpresterande elever får sti-
mulans till fortsatt utveckling

•	 värdergrundsarbetet
•	 göra ämnesmålen tydligare för eleverna.
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Sammanfattning koncernen

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat (mkr) 2,0 3,7 0,2 2,6
   
Årets verksamhet
Tidigare tertialrapporter och årsredovisningar har under 
en följd av år beskrivit den ovisshet inför framtiden som 
nu äntligen är över, under försommaren kom parterna 
slutligen överens. Uppgörelsen kom till stånd mindre än 
fem månader från en likvidation och innebär att Tomelilla, 
Simrishamn, Sjöbo och Ystads kommuner begär återinträ-
de i SÖRF, samt att Skurup begär utträde vid kommande 
årsskifte. Det är bara att konstatera att det politiska spelet 
och oklarheterna om förbundets framtid under så lång tid 
tröttat ut organisationens medarbetare och skapat en ar-
betsmiljö som varit allt annat än positiv och upplyftande. 
Arbetsuppgifterna de senaste åren har i huvudsak inte äg-
nats åt det egentliga uppdraget, skydd mot olyckor.

Trots ett antal utbildningstillfällen med inriktning på kom-
munernas ansvar kring tillämpliga lagrum och ägarstyr-
ning, både riktade till ägarrepresentanterna från med-
lemskommunerna, såväl förra som nuvarande direktion, 
existerar en oroväckande otydlighet kring styrning och 
beslutsprocess kring kommunalförbundet SÖRF. Med-
lemskommunerna har per definition lämnat över ansvaret 
till förbundets fullmäktige/direktion och fattar samtidigt 
kommunfullmäktigebeslut som förutsätter att beslutade 
besparingar för 2013 inte hanteras genom nedläggning 
av verksamhet i berörd kommun. Beslutsmandatet är i sin 
helhet ända sedan förbundet bildades överlämnat till för-
bundet och dess förtroendevalda direktion för erforder-
liga beslut för kommuninvånarnas och förbundets bästa. I 
det sammanhanget har kommungränserna ingen praktisk 
eller formell betydelse.

Förbundet har under en följd av år redovisat ekonomiska 
såväl som verksamhetsmässigt positiva resultat tack vare 
ett målmedvetet arbete som inneburit operativa neddrag-
ningar från 45 personer i tjänst dygnet runt till idag 37. 
Den 1 januari 2013 kommer den operativa numerären yt-
terligare reduceras till 32 personer. 

Trots ovanstående negativa påverkan på organisationens 
medarbetare bedriver SÖRF en bra och proaktiv såväl som 
reaktiv verksamhet dygnet runt i medlemskommunerna. 
Förbundet hanterar cirka 1800 stationsutryckningar, ut-
bildar tusentals personer varje år, samt har ett stort för-
troende hos kommuninvånarna. SÖRF räddar människor, 
egendom samt miljö för stora värden årligen. Förbundet 
försöker också i mån av kraft att utveckla arbetssätt och 
metoder och bygger långsiktiga relationer med andra ak-
törer inom krishanteringsområdet. 

Ekonomi
Efter augustis utgång finns en positiv budgetavvikelse gäl-
lande personalkostnader både på hel- och deltidssidan. 
Fluktuationer sker mellan åren och kan snabbt förändras 
när och om större och kostnadskrävande insatser inträf-
far. Flera olika faktorer har resulterat i en positiv avvikelse.  
Bland annat har en föryngring utav den operativa heltids-
styrkan inneburit lägre arbetsgivaravgifter. 
Semesterlöneskulden har även en positiv inverkan ekono-
misk på 0,8 mkr då de anställda plockat ut semesterda-
gar med intjänande period först under tredje tertialet. En 
återhållsamhet i verksamheten när det gäller återbesätt-
ning av vakanser och tjänstledigheter har resulterat i en 
gynnsam avvikelse. 
Förberedelsesarbetet att anpassa förbundet till lägre med-
lemsintäkter har gjort att en ekonomisk marginal uppstått 
och en positiv effekt som gynnar arbetet och effekten av 
besparingarna som är planerade 2013 och framåt. Totalt 
för personalkostnaderna är budgetavvikelsen 1,8 mkr.

Pensionsskuld- och pensionskostnadsprognosen från KPA 
visar enligt aktuella parametrar en gynnsam tendens för 
året gällande förbundets pensioner. Uppbokningar sker 
uteslutande efter KPA:s prognos som beställs tre gånger 
årligen för att erhålla en uppdaterad beräkning. Underla-
get för augusti visar en lägre kostnad än prognosen för 
motsvarande period föregående år som ligger till grund 
för detaljbudgeten 2012, vilket ger en positiv budgetav-
vikelse på 1,0 mkr vid utgången av tertial 2 och avvikelsen 
beräknas bestå även vid årsskiftet. 

Förbundet uppvisar efter årets åtta första månader ett 
överskott på 3,7 mkr. Justering av prognosen på helårsba-
sis är gjord och resultatet beräknas uppgå till 2,6 mkr. En 
återhållsamhet och kostnadsmedvetenhet har haft en stor 
inverkan på det positiva resultatet och underlättar det på-
gående arbetet med att anpassa verksamheten till mindre 
medlemsintäkter och möjliggör att få besparingseffekter 
på helårsbasis 2013.

Årets investeringar
Investeringarna för 2012 bygger till största delen på att 
förstärka och förbättra arbetsmiljön för brandpersonalen 
både före, under och efter insats. Förbundet fortsätter 
även med miljöarbetet för bland annat övningsområde 
och miljöanpassade båtmotorer. Total investeringsbudget 
för året är 3,5 mkr varav 1,1 mkr är förbrukade. 
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MÅL        MÅLUPPFYLLELSE

Sammanfattning koncernen

Framtid
Förbundet har dessutom sedan mars 2011 utvecklat det 
lokala engagemanget och närvaron i medlemskommu-

nerna, en nödvändighet om vi tillsammans med andra ak-
törer och våra medlemskommuner ska kunna ändra bete-
enden hos människor och förebygga att olyckor inträffar.

1. Finansiella mål:
•	 Stärkt soliditet.

•	 Räddningstjänstförbundet skall ha ett eget kapital på 
5,0% av medlemsavgiften.

•	 Räddningstjänsten skall redovisa ett budgeterat över-
skott på 0,2% av medlemsavgiften.

•	 Årets investeringar skall finansieras med egna medel.
 

2. Verksamhetsmål
Arbetet med att ta fram relevanta, tydliga och mätbara 
mål för förbundet har resulterat i nya verksamhetsmål 
som implementerats i verksamheten. Andra verksamhets-
frågor har upptagit tid och resurser och uppföljning av 
verksamhetsmålen kommer att ske så snart förbundets 
framtida struktur är formad.   

Övergripande mål
De som bor, verkar och vistas i sydöstra Skåne känner sig 
trygga med egen kunskap och med stöd från SÖRF.

Delmål:
•	 Verka för att förebygga olyckor och skador mot män-

niskors liv och hälsa, samt egendom och miljö.
•	 SÖRF skall genom rådgivning och information under-

lätta för den enskilde att ta ett eget ansvar för sin 
säkerhet.

•	 SÖRF skall informera allmänheten om hur den före-
byggande verksamheten är ordnad och hur den pla-
neras.

•	 SÖRF skall arbeta med kontinuerlig verksamhetsut-
veckling.

•	 Fördjupa SÖRF:s samverkan med lokala, regionala, 
nationella samt internationella aktörer.

•	 SÖRF ska ha en god operativ insatsförmåga i förhål-
lande till aktuell riskbild i respektive medlemskom-
mun.      

Budget och prognos per helår innebär att målet kommer 
att uppfyllas.
Målet är uppfyllt enligt tidigare års positiva resultat.

Det budgeterade överskottet innebär måluppfyllelse.

Målet kommer att uppfyllas i enlighet med planerad in-
vesteringsbudget.
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Sammanfattning koncernen

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat (mkr) -1,0 0,5 0,0 0,1

Årets verksamhet
Under året har arbetet på miljösidan präglats av riskklass-
ning av verksamheter där tillsyn sker enligt miljöbalken. 
Miljöförbundet har valt att följa den vägledning som ut-
arbetats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
som uppdaterades under våren 2012. Arbetet är i stort 
sett avslutat och resultatet slutade på ca 4 500 debiterba-
ra timmar per år.  Resultatet blev inte vad som förväntats 
enligt den utredning som utfördes av extern konsult. Där-
för kommer under hösten verksamheter som timdebiteras 
(d v s där verksamheterna debiteras vid tillsynstillfället) att 
kontrolleras. Dessa verksamheter är bla tillsyn av kemiska 
produkter, tillsyn på bilverkstäder, tillsynsbesök på lant-
bruk med mindre än 10 ha mark och tillsyn på offentliga 
lokaler.

Vakanta tjänster har inte tillsatts under året. Anledning 
till detta är att miljöförbundet inväntat resultatet av risk-
klassningen avseende tillsyn enligt miljöbalken. När det 
gäller livsmedel sjunker antalet tillsynstimmar. Ny risk-
klassning utfördes under hösten 2011 på livsmedelstillsyn 
där verksamheterna hamnade på färre antal tillsynstim-
mar samt att flera verksamheter har så bra internkontroll 
att tillsynsbehovet kan sättas ner. Arbetet med att ta fram 
en behovsutredning pågår enligt de direktiv och uppdrag 
som ägarkommunerna tagit fram inför bildandet av mil-
jöförbundet. 

I början av oktober kommer verksamhetsplan att tas fram 
för kommande år. Fokus läggs på tillsyn enligt intäkter 
som kommer från de årliga tillsynsavgifterna.

Miljöförbundet har en extraresurs som gör en omfattande 
inventering av enskilda avlopp. Ansökningar för att åtgär-
da enskilda avlopp kommer att komma in under 2013 och 
2014. Förbundet har även en extraresurs som inventerar 
och utför tillsyn på mindre lantbruk. Arbetet har resulte-
rat i extra intäkter då dessa verksamheter debiteras med 
timavgift.

Under året har det varit en hel del möten, seminarier och 
utbildningar gällande användandet av bekämpningsme-
del på vattenskyddsområde. Arbetet med att ta fram nya 
striktare riktlinjer för att ge dispens på vattenskyddsom-
råde har påbörjats.

Under året har det även varit förhandlingar med olika le-
verantörer för att sänka våra kostnader. Bl a har hyres-
avtalet med Tomelilla kommun ändrats genom att sänka 

indexuppräkningen. Hyran betalas fr o m 1 april 2012 
varje månad istället för per kvartal. Städningen har bru-
tits ut från tidigare hyresavtal och har förhandlats om till 
en lägre månadskostnad samt med olika städintervall. När 
det gäller internetövervakning av aktuell lagstiftning har 
avtal slutits med en leverantör som bjöd på första året, dvs 
2012. Även andra organisationer och hemsidor som mil-
jöförbundet har varit anslutna till har reducerats med färre 
handläggarlicenser. Miljöförbundet har även slutit avtal 
med en leverantör (Ystads kommun) när det gäller telefon 
och IT vilket träder i kraft vid årsskiftet resp 1 februari 
2013. Miljöförbundet har varit med i olika upphandlingar 
bl a gällande fordon och laboratorieanalyser.

Flera av miljöinspektörerna har under tertial två varit på 
utbildningar som anordnats av Kommunförbundet Skåne. 
Utbildningarna ingår i ett EU-projekt och är kostnadsfria. 

Miljöförbundet är sedan flera år med i ett EU-projekt 
”Food Hygiene and Food Safety in the Baltic Region” och 
under året har det inkommit en del intäkter från detta.

Ekonomi
Det ansamlade resultatet per tertial två landar på 0,5 mkr 
inklusive uppbokad semesterlöneskuld. Då semesterlöne-
skuld fluktuerar över året bör det beaktas att resultatet 
per 120831 exklusive semesterlöneskuld stannar vid 0,3 
mkr. Det skall jämföras mot ett minusresultat för samma 
period ifjol om 1,0 mkr exklusive semesterlöneskuld. 

Det kan härmed definitivt konstateras att det hårda ar-
betet med att styra upp förbundets ekonomi har gett re-
sultat. Det återstår dock en hel del arbete för att nå ett 
positivt resultat för 2012.

Personalkostnader samt övriga kostnader visar ett positivt 
överskott i jämförelse mot budget. Personalkostnaderna 
visar ett positivt överskott mot budget på grund av att 
vakanta tjänster inte har tillsats tillsvidare då behovsutred-
ning påvisar att så inte behöver ske i dagsläget. 

Det finns goda förhoppningar om att nå prognosticerade 
taxeintäkter till årets slut. Vid tertial två är så gott som alla 
årsavgifter utfakturerade vilket gör att förbundet har en 
helt annan likviditetsgrund att stå på inför hösten i jämfö-
relse mot tidigare verksamhetsår. 
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Mål              Måluppfyllese

Sammanfattning koncernen

Övriga kostnader är ännu under hård lupp men den 
totala kostnadsmassan per 120831 är avsevärt bättre 
än budgeterat och är ett resultat utav hård ekonomisk 
hushållning. 

Utfallet och genomgång utav ekonomin per tertial två ger 
stora indikationer på att en positiv prognos för 2012 kan 
vidhållas och är blygsamt korrigerad till 0,1 mkr. Då in-
täkter i form utav årsavgifter för 2012 är utfakturerat och 
löpande tillsyn och prövningar är under kontroll samt att 
kostnadsmassan är under ständig lupp gör att ett positivt 
resultat vid årets slut är att betrakta som fullt möjligt. 

Årets investeringar
Några investeringar har inte gjorts under året och några 
investeringar för 2012 är inte planerade. 

Framtid
Verksamhetsplanering kommer att ske under hösten och 
då för tre år framåt i tiden.

Ansvar ligger på varje handläggare att ha fyra timmars 
kostnadstäckning per dag.

Miljöförbundet ser positivt på framtiden då ekonomin inte 
längre visar på ett negativt resultat.

1. Finansiella mål
•	 God ekonomisk hushållning med en självfinansie-

ringsgrad på 55,0 %

•	 Bokslut +/- 0    

•	 Återställande utav tidigare underskott inom en tre 
årsperiod.  

2. Verksamhetsmål
•	 God dialog och service

- Kreativt och efterfrågat
- Antalet träffar på hemsidan skall öka till snitt 1 400 
st per månad.
- God kommunikation med näringsliv och myndighet  

•	 Arbetsmiljö
- Trivsam och säker arbetsmiljö     

•	 Verksamhetsplan
- Följa fastställd verksamhetsplan

Nuvarande självfinansieringsgrad ligger på 54,0 % och 
beräknas sluta på 52,0-54,0 %.

Prognos vid tertial två indikerar på att förbundet kommer 
generera ett positivt resultat vid årets slut.

Delar utav 2010 års underskott beräknas återställas un-
der 2012. Vid utgången av 2013 beräknas hela kvarva-
rande underskottet att vara återställt.

Påbörjat

Påbörjat

Påbörjat
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 18,9 17,9 24,0 25,0
Kostnader -143,3 -135,3 -213,3 -213,4
(varav kapitaltjänst) (-0,8) (-1,6) (-2,5) (-2,5)
Summa -124,4 -117,4 -189,3 -188,4

  

Verksamhet
Flera stora frågor har varit aktuella under föregående år 
och arbetet med dessa har fortsatt i år. Det gäller bland 
annat nybyggnad av fritidsanläggning som ersättning till 
Österportshallen och badhuset och vindkraftföretaget 
EWP:s eventuella etablering i Ystad. Andra viktiga frågor 
är bland annat kommunens befolkningsutveckling och 
ekonomi, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och in-
frastrukturfrågor.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra ser-
vicen till invånare och näringsliv. Ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem, Evolution, har börjat tas i bruk 
under 2012. Systemet införs i olika steg. Under våren har 
diarieföring införts och på tur står nu nämndadministra-
tion. När Evolution införts kan arbetet med att skapa e-
tjänster fortsätta. Framtagande av e-tjänster sker i samar-
bete med andra kommuner i projektet PRIOS. 

Ekonomi 
Förvaltningens resultat efter årets åtta första månader 
visar på ett överskott i förhållande till budget med 6,8 
mkr (exklusive kommunalförbund). Prognos för helår är 
ett överskott med 3,0 mkr.
Överskottet finns till största delen inom gemensam ad-
ministration och beror på nya uppdrag till gymnasieför-
bundet, lägre kostnader för televäxeln, projekt som inte 
är påbörjade/avslutade, vakanser som inte är återbesatta, 
föräldraledigheter samt semesterlöneskulden.
För kommunalförbunden är helårsprognosen ett under-
skott på 2,1 mkr. Underskottet kan hänföras till att Syd-
skånska gymnasieförbundets medlemskommuner har 
enats om att återstående underskott (9,2 mkr) som för-
bundet har från 2009 ska återställas genom extra med-
lemsavgift. Ystad kommuns del av detta är 4,2 mkr. Hän-
syn till detta har tagits i prognosen 

Prognosen för helåret indikerar på ett överskott med cirka 
0,9 mkr.

I en dom från 1993 (VA 14/1993) meddelades Ystads 
kommun tillstånd att uppföra bland annat fem friliggande 
vågbrytare vid Strandstugan, Ystads Sandskog. Villkorat i 
domen är att om ett vattenföretag (avser de fem vågbry-
tarna) påbörjas, ska det vara fullbordat senast inom fem 
år från arbetets början.
De första tre vågbrytarna uppfördes under november 
2006. Under vintern 2011/2012 uppfördes de två kvar-
varande vågbrytarna. Det var inte möjligt att bygga de två

sista vågbrytarna på samma sätt som de tre första, det vill 
säga med hjälp av pråm. Byggnationen utfördes från land, 
vilket medförde en ökad kostnad med cirka 1,5 mkr, totalt 
4,6 mkr. För att täcka underskottet önskar miljöenheten 
använda investeringsmedel som tilldelats i plan 2013.

Framtid
Ny kommundirektör har tillträtt i april.  Hon har startat ett 
omfattande utvecklingsarbete där ledning och styrning 
samt visionsarbetet har hög prioritet. Under den närmaste 
tiden kommer flera högre chefer att gå i pension och ar-
betet med att rekrytera efterträdare pågår.
Personalomsättningen kommer att öka eftersom förvalt-
ningen ställs inför stora pensionsavgångar inom de när-
maste åren. Detta ställer krav på kompetensöverföring, 
samtidigt som processer och organisation kontinuerligt 
måste ses över för att möta nya krav och ta tillvara de 
möjligheter som ges till effektivisering. Kommunen måste 
även fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare för att 
kunna rekrytera medarbetare med hög kompetens när de 
stora pensionsavgångarna inträffar.
De kommande åren står kommunen inför stora utma-
ningar. Detta gäller inte minst de ekonomiska förutsätt-
ningarna för kommunens olika verksamheter.
Vid medlemsmöte i Sydskånska gymnasieförbundet den 
17 september 2012 har medlemskommunerna Ystad, 
Sjöbo och Tomelilla enats om att ny förbundsordning 
ska gälla från den 1 januari 2013. Den nya förbundsord-
ningen ska möjliggöra att Sjöbo kommun tar över driften 
av Malenagymnasiet den 1 januari 2013. Förbundet fort-
sätter att driva de två gymnasieskolorna Österport- och 
Parkgymnasiet till och med den 31 december 2015. Den 
1 januari 2016 kommer Österport- och Parkgymnasiet att 
övergå till Ystads kommun, och samtidigt upphör Syd-
skånska gymnasieförbundet. Under den återstående tiden 
för förbundet kommer medlemskommunerna att ta över 
ansvaret för de interkommunala ersättningarna.
Sedan några år pågår arbetet med att skapa ett destina-
tionsbolag för Ystad-Österlen för att öka samverkan mel-
lan kommunerna och näringslivet samt för att stärka ut-
vecklingen av regionen som året runt destination. 

Måluppfyllelse

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

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

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

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

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

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Ett projekt för samordnad varudistribution pågår, vilket 
bland annat ska underlätta för lokala mindre företag att 
lämna anbud vid upphandlingar. Upphandlingar delas 
upp i mindre delar, där så är möjligt. Intresset för regionen 
som filmdestination är fortsatt högt med nya BBC Wal-
landerinspelningar. Inom Sösk görs en satsning på infra-
strukturfrågor i syfte att få högre andel av investeringar i 
infrastruktur till sydöstra Skåne.
Samarbetet inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och 
Simrishamn) med gemensamt marknadsföringsmaterial 
och webbplats har stärkt destinationen för besökarna. 
Arbetet med att bilda ett destinationsbolag fortsätter. 
Kommunen har den senaste 10-årsperioden haft befolk-
ningsökning. 

Målet är delvis uppfyllt.

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

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

Analys
Ledning o Utveckling redovisar ett överskott med 6,8 mkr, 
vilket bidrar till att kommunens resultat blev ett överskott 
och att ekonomin är i balans. Under 2011 har ekonomi-
avdelningen utvecklat utdataverktyget QlikView genom 
att verksamhetssystem för Barn o Utbildning och Social 
Omsorg integrerats med ekonomi- och personaldata. Sys-
temet QlikView har cirka 160 användare, bestående av i 
huvudsak budgetansvariga chefer. Utbildning pågår efter 
systemuppgraderingen som gjordes i våras. 

Målet är uppfyllt.

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

turlig del av verksamheten

Analys
Inrättande av en miljöenhet innebär satsning på kom-
munens arbete med strategiska miljöfrågor. Miljöutskott 
finns från och med 2011, med uppgift att driva och ut-

veckla miljöarbetet i samverkan med nämnder och för-
valtningar. Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till 
exempel bilupphandlingen finns det långtgående krav på 
utsläppsnivåer, och projektet för samordnad varudistribu-
tion förväntas ge positiva miljöeffekter.

Målet är delvis uppfyllt.

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

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

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

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbets 
 givare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97,0 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god 

arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala 
förhållanden på arbetsplatsen

•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Frisknärvaron till och med augusti är 98,7 %.  Under 2011 
har en kommunövergripande medarbetarundersökning 
genomförts, vilken kan jämföras med motsvarande un-
dersökning 2009. Förvaltningens positiva tendenser kan 
vara en av förklaringarna till den bibehållna goda frisknä-
rvaron. Medarbetarundersökningen sammanfattas i ett 
Nöjd Medarbetar Index (NMI) i en skala 1-5. Ledning o 
Utveckling har förbättrat sitt NMI med 0,2 jämfört med 
2009 och det uppgår 2011 till 3,8. De största förändring-
arna har skett i underfaktorerna ”ledarskap” och ”nöjd-
het”. Hur medarbetarna upplever ledarskapet har mar-
kant förbättrats från 3,2 till 3,5 på NMI-skalan. Likaså har 
värdet för hur nöjd man är med sin arbetssituation ökat 
från 3,3 till 3,8. Merparten av medarbetarna har individu-
ella utvecklingsplaner och dessa följs upp och revideras i 
samband med utvecklings- och lönesamtalen. Detta sker 
årligen i samband med löneöversynen. De individuella ut-
vecklingsplanerna ingår som en del av faktorn ”utveck-
ling” i medarbetarundersökningen och denna har ökat 
från 3,7 till 3,8. Introduktionsbroschyr för nyanställda är 
under bearbetning.

Målet är uppfyllt.
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Personal

 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Turistbyrån
Antal besök juni-augusti - 70 000 80 000 70 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 4 580 9 240 16 000 14 000
Antal guidningar - 259 400 300
Antal nerladdade guidningar 50 816 1 000 1 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110831

Utfall
120831

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -5,4 -4,9 -7,1 -7,4 -0,3
Omvärld -1,2 -1,2 -1,8 -1,8 -
Marknad -4,7 -6,0 -9,6 -9,1 0,5
Gemensam administration -29,2 -23,4 -44,8 -42,0 2,8
Summa LoU -40,5 -35,5 -63,3 -60,3 3,0
Kommunalförbund -83,9 -81,9 -126,0 -128,1 -2,1
Summa -124,4 -117,4 -189,3 -188,4 0,9

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120831

    Budget
2012

     Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

Ekonomi- och fakturahanteringssystem - -1,0 - 1,0
Ospecificerat markköp - -10,0 -2,0 8,0
Kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning -3,1 -1,6 -3,1 -1.5
Dokument- och ärendehanteringssystem -0,3 -0,3 -0,3 -
Läsplattor -0,4 -0,9 -0.9 -
Gamla Rådhuset - -1,4 -0,4 1,0
Summa -3,8 -15,2 -6,7 8,5
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 26,9 28,9 43,2 41,8
Kostnader -21,0 -21,2 -35,2 -32,3
(varav kapitaltjänst) (-20,0) (-20,1) (-28,2) (-29,8)
Summa 5,9 7,7 8,0 9,5

Verksamhet
Följande projekt pågår:
Slutjustering av ombyggnation av FL5 samt uppmarsch-
område för BornholmerFærgens nya snabbfärja Leonora 
Christina. Beräknas vara avslutat under året.
Uppförande av anläggning för leverans av landström till 
fartyg på grund av miljödom. Anläggningen klar för le-
verans, fintrimning pågår samt omkringliggande åtgärder 
slutförs under året.
Reparation av lastbilsramp och järnvägsramp har påbör-
jats i FL4.
Projektering, arbete med miljöansökan avseende nytt läge 
7 i yttre hamnen har tillsvidare stoppats. Pågående under-
sökningar slutförs och beslut om miljötillståndsansökan 
ska lämnas in. Avvaktas.
Omläggning av dagvattensystem Revhuskajen – miljödom 
– arbetet pågår.
Översyn av andra dagvattensystem – miljödom – ses över 
inför eventuella åtgärder.
Ombyggnad av omklädningsrum för kollektivanställda – 
förstudie pågår.
Ombyggnad check-in för Polentrafiken – färdigställande 
pågår. Större insatser än förväntat avseende ISPS-säkring 
(Hamnskyddslagstiftningen) av anläggningen har tillkom-
mit.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet förväntas bli 1,5 mkr bättre än 
budget. Den huvudsakliga orsaken är att hamnbolagets 
omsättning var hög under 2011. Omsättningen används 
delvis som beräkningsgrund till arrendet som hamnbola-
get ska betala till kommunen nästkommande år.

Tilläggsanslag har beviljats den 20 september av kom-
munfullmäktige med 6,5 mkr för nödvändig reinvestering 
i lastbils- respektive järnvägsramp i FL4 under 2012. In-
vesteringsprojektet kommer att fortgå även under 2013.

Framtid
FL 3 – åtgärder kaj/påldäck med mera.
FL 4 – fortsatt livstidsförlängning i tio år.
Västra kajen – avfendring och eventuell asfaltering.

Personal
VD:n i Ystad Hamn Logistik AB är även hamnchef i 
kommunen med 10,0 % anställning. En tjänst motsva-
rande 0,5 årsarbetstid för en projektledare som har sin 
anställning i hamnbolaget har betalats av förvaltningen. 
Då beslut ej kommit avseende EWP:s eventuella etable-
ring i Ystad har projekteringsarbetet stoppats och projekt-
ledaren slutar under året på grund av arbetsbrist.
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110831

Utfall
120831

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Administration o kansli -0,8 -0,9 -6,1 -1,9 4,2
Kajer o kajplan -14,5 -14,6 -20,7 -21,9 -1,2
Byggnader -4,6 -4,9 -6,9 -7,2 -0,3
Upplagsplats o industriomr -0,9 -0,7 -1,4 -1,2 0,2
Försäkringsskador -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Arrende hamnverksamhet 26,8 28,8 43,1 41,7 -1,4
Summa 5,9 7,7 8,0 9,5 1,5

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

Omb för ny färja till Bornholm -1,6 -2,0 -2,0 0
Landel till fartyg -19,7 -20,0 -23,5 -3,5
Ombyggnad färjeläge 4 -1,7 0 -6,5 -6,5
Yttre hamnen inkl EWP -3,4 0 -4,0 -4,0
Rivning/sanering oljecistern -6,2 -10,0 -7,0 3,0
Dagvattensys mm Revhuskajen -1 ,1 -10,0 -10,0 0
Omklädningsrum mm Färjeservice -0,5 -3,0 -1,0 2,0
Polen check in -1,6 -1,0 -3,0 -2,0
Övriga investeringar -0,4 -4,0 -0,4 3,6
Summa -36,2 -50,0 -57,4 -7,4
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 0,4 0,7 0,6 0,7
Kostnader -2,3 -2,5 -2,8 -3,0
(varav kapitaltjänst) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
Summa -1,9 -1,8 -2,2 -2,3

  

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndig-
het som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Ystads- och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas 
med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. 

Ystad och Sjöbo har sedan 2010 ett gemensamt hand-
läggarkansli med kontor i Ystad och sedan 2011 en ge-
mensam överförmyndarnämnd. Ystads kommun är värd-
kommun för nämnden och den ingår i Ystad kommuns 
organisation. Kommunala förpliktelser enligt föräldrabal-
ken ligger på de enskilda berörda kommunerna även om 
beslutet fattas i den gemensamma nämnden. Ersättning 
till ställföreträdare beslutas av nämnden men skyldighe-
ten att betala ersättning åvilar respektive kommun. Varje 
kommun betalar ersättning till sina ledamöter men ordfö-
randens fasta arvode delas lika mellan kommunerna.

Ekonomi
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter 
årets åtta första månader ett underskott i förhållande till 
budget med 0,3 mkr för verksamheten i Ystad.
Underskottet beror framförallt på ökade kostnader för 
uppdragstagare. Utfallet för perioden ligger beloppsmäs-
sigt något under utfallet för samma period 2011.
Prognosen för helåret indikerar på ett underskott med 
cirka 0,1 mkr i förhållande til budget.

Framtid
Verksamheten varierar över tid men förväntas 
växa med ett ökat antal ärenden. Detta beror på 
befolkningsutvecklingen med fler äldre, men även på att 
fler yngre personer har behov av stöd från en ställföre-
trädare. Många ställföreträdare är pensionärer och en del 
avsäger sina uppdrag med ålderns rätt. Nämnden måste 
därför rekrytera och utbilda flera ställföreträdare till den 
växande mängden ärenden. Politiker kommer att delta 
i rekryteringsarbetet. Transitboendet i Snårestad har för 
tillfället stängts och godmanskapen för ensamkommande 
barn är därför färre till antalet.

Nämnden har gjort en risk- och väsentlighetsanalys och 
därmed sammanhängande internkontrollplan. Detta har 
resulterat i att nämnden ändrar granskningsrutiner av 
ställföreträdares redovisning och att tjänstemän i högre 
utsträckning kommer att besöka boenden där huvudmän 
vistas för att försäkra sig om att ställföreträdare sköter 
sitt uppdrag. Ställföreträdarna har nu samma försäkrings-

skydd som kommunens anställda.

Måluppfyllelse

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

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

Målet är uppfyllt.

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

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

Målet är delvis ppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv

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

Målet är uppfyllt.

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

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

Målet är uppfyllt.











Överförmyndarnämnd

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

Analys
Målet har nåtts genom att nämnden har utarbetat och 
följt stödrutiner som motverkar risker för medarbetare 

och ställföreträdare. Medarbetare har erforderlig kompe-
tens och en bra arbetsmiljö.

Målet är uppfyllt.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110831

Utfall
120831

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet
Ställföreträdare
Överförmyndarkansli

-1,4

-0,5

-
-1,2
-0,6

-0,1
-1,3
-0,8

-0,1
-1,4
-0,8

-
-0,1

-
Summa -1,9 -1,8 -2,2 -2,3 -0,1
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 214,0 210,8 296,0 296,0
Kostnader -480,7 -486,9 -714,9 -721,9
(varav kapitaltjänst) (-2,4) (-3,2) (-4,6) (-4,6)
Summa -266,7 -276,1 -418,9 -425,9

  

Verksamhet
Skolinspektionens regelbundna tillsyn fortsatte under 
våren med skolbesök i alla kommunens grundskolor, 
grundsärskola och vuxenutbildningen. Kommunens 
förskole- och fritidshemsverksamhet granskades kom-
munövergripande genom intervjuer med förskolechefer/
rektorer, personal- och föräldrarepresentanter. Våren 
avslutades med centrala intervjuer med Barn och utbild-
ningsnämndens presidium och förvaltningsledningen. 
Förvaltningen har fått övervägande positiva reaktioner 
efter besöken, från såväl Skolinspektion som skolor/verk-
samheter.

Skolbesluten med förelägganden har expedierats löpande 
under våren och sommaren. Tillsynen visade på de flesta 
skolor på få eller mindre allvarliga brister, och Skolinspek-
tionens bedömningar kom i de flesta fall inte som några 
överraskningar för skolorna. Glemminge och Löderups 
skolor fick inga förelägganden. Utvecklingsenheten pre-
senterade en sammanfattning av besluten för barn- och 
utbildningsnämnden och ledningsgruppen i början av 
höstterminen.  

Besluten för förskola, fritidshem, grundsärskola och vux-
enutbildning kommer under september. Kommunrappor-
ten släpps troligen i slutet av oktober, då Skolinspektionen 
kommer till Ystad för så kallad återföring av den regel-
bundna tillsynen.

Kunskapsresultaten i årskurs 9 vårterminen 2012 blev nå-
got bättre än förra året. 163 elever avslutade grundskolan 
på Norreportskolan och 96 på Västervångskolan. 95,5% 
av kommunens elever i årskurs 9 blev behöriga till gym-
nasieskolans studieförberedande program, (Västervång-
skolan 97,0%, Norreportskolan 93,9%). Genomsnittligt 
meritvärde i kommunen är 213 poäng, (Västervång 216, 
Norreport 210). Officiell statistisk från Skolverket med 
möjlighet att göra jämförelser med andra kommuner 
samt riket kommer i november. 

Som en del av den stora utbildningsinsats som är kopp-
lad till införandet av personliga elevdatorer genomgår alla 
skolledare en stor utbildningsinsats, (nio heldagar under 
2012). Vid några av dessa tillfällen är rektor tillsammans 
med sin ”tänk om-lärare” som i samarbete med rektor 
ska driva utvecklingsarbetet i den egna verksamheten. 
Utbildningen innehåller såväl ledarskapsfrågor som kon-
kreta undervisningsfrågor kopplade till kunskapssyn och 
läroplan. ”Hur behöver vår undervisning och våra skolor 

förändras när samhället förändras och vi har moderna 
verktyg att arbeta med?” 

I slutet av augusti och början av september delades 100 
stycken datorer, (MacBook Pro 13”), ut till lärare i grund-
skolans F-9, grundsärskolan och Ystads resursskola. Alla 
elever i årskurs 4 och 7 (cirka 500 stycken), fick personlig 
dator, (Mac Book Air 11”). 

Alla lärare erbjuds tre workshops under höstterminen, 
innehållet bestäms av rektor och ”tänk om-lärare”. Elev-
erna får ett införandestöd vid utdelning, samt 1-2 work-
shops under ledningar av IT-pedagogerna.

Två bidrag från Ystads kommun var i våras nominerade till 
final i Webbstjärnans riksomfattande tävling. Bidraget från 
Backaskolans årskurs 1 vann. Syftet med Webbstjärnan är 
att utveckla användningen av internet i skolarbetet och 
att elever i den svenska skolan ska få goda kunskaper i 
att använda internet för att publicera innehåll och sprida 
meningsfulla budskap.

I augusti påbörjades fortbildningen i svenska som andra-
språk för ett femtiotal lärare i årskurs 1-3. En kompe-
tensutvecklingsinsats i samarbete med Malmö Högskolan.

Ystads kommun fick 0,2 mkr (av sökta 0,4 mkr), i bidrag 
från Kulturrådet för läsåret 2012/2013. Den reviderade 
ansökan för hur vi ville använda det beviljade bidraget 
godkändes av Kulturrådet och detta läsår startar tio olika 
Skapande skola-projekt i kommunen, alla initierade av 
skolorna själva. 

Ystads kommun är medarrangör till en stor kulturkon-
ferens den nionde september finansierad av Skapande 
skola-bidrag från Kulturrådet.

Ett behov av att få en helhetsbild av barnkultur i förvalt-
ningen har vuxit fram. En arbetsgrupp, kallad ”Barn på 
tvären”, har bildats bestående av representanter från 
Klostret, Konstmuseet och biblioteket samt kulturutveck-
lare och samordnare för Skapande skola. Denna grupp 
har glädje, inspiration, samverkan och helhetssyn som 
ledord och kommer att träffas cirka sex gånger om året.

Med utgångspunkt i den omfattande fortbildningsinsats i 
förskolorna, ”Tidig upptäckt”, som slutfördes under våren 
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har material med bland annat handlingsplaner och doku-
mentationsunderlag framarbetats för att stödja förskolans 
personal att tidigt upptäcka särskilda behov hos barn.

I förvaltningen har nyrekrytering skett på tre ledartjänster 
samt även en inre omorganisation bland rektorer.  

Den, av fritidsberedning och tjänstemän, framtagna Fri-
tids- och idrottsplanen för Ystads kommun kommer att 
diskuteras i nämnden under september.  Dessa båda pla-
ner kommer att utgöra riktlinjer för arbetet med ett till-
gängligt och varierat kultur- och idrottsliv. 

Arbete och projektering av arenan forsätter och byggstart 
av ett nytt badhus sker under hösten. Ett flertal tjänste-
män på förvaltningen deltar i planläggningen av arenan, 
då förvaltningen kommer att svara för verksamheterna i 
anläggningen.

Nytt café på Sandskogens idrottsplats färdigställdes och 
invigdes under våren.

Ekonomi
Barn- och Utbildningsnämnden uppvisar efter årets åtta 
första månader ett överskott motsvarande 3,1 mkr inklu-
sive semesterlöneskuld. Avvikelse mot budget exklusive 
semesterlöneskuld visar på ett underskott motsvarande 
6,4 mkr.
Nämnden har efter tertialbokslutet per april som visade på 
ett underskott på 5,7 mkr och årsprognos på minus 7,0 
mkr tagit del av ett åtgärdsprogram som förvaltningen fö-
reslagit för att få ekonomin i balans. 

Införda åtgärder:
•	 anställningsstopp 

-vikariestopp för anlitande av annat än de tillsvidare-
anställda vikarierna på Resursenheten

•	 inköpsstopp för allt utom nödvändigt förbruknings-
material

•	 uppsägning av visstidsanställda
•	 personalplaneringsprocess, eventuell övertalig tillsvi-

dareanställd personal varslas och sägs upp.

Barn- och Utbildningsnämnden är sedan oktober 2011 
inne i en omfattande personalplaneringsprocess där verk-
samheterna ses över och eventuell övertalig tillsvidarean-
ställd personal varslas och sägs upp, ett arbete som pågår 
fortfarande. På grund av arbetsrättsliga regler kommer 
effekterna av detta omfattande arbete i så fall inte skönjas 
förrän tidigast våren 2013.

Barn- och Utbildningsnämnden kommer inte att nå en 
ekonomi i balans 2012. Ovanstående åtgärder vidtogs för 
att bromsa det stora underskottet, men kommer inte leda 
till att nämnden når en ekonomi i balans vid slutet av året. 
Prognosen för året är ett underskott motsvarande cirka 
7,0 mkr.

Framtid
Byggnader och lokaler bör utvecklas, (vid om eller ny-
byggnationer), mot en allt större flexibilitet, såväl i tid som 
i användningsområde.

En ny förskola i Svarte kommer att invigas i oktober. Om-
byggnad av Löderups skola, (nytt kök och klassrum), samt 
renovering av Räfsans förskola påbörjas i september.

Utbildningsinsatsen i samband med införandet av person-
liga elevdatorer kommer att fortsätta under året för såväl 
rektorer, lärare som för elever. Kompetensutvecklingsda-
gar, seminarier och workshops är exempel på aktiviteter i 
samband med att förändra och utveckla den pedagogiska 
lärandemiljön. 

Måluppfyllelse

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

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

•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

Analys
Nämnden arbetar med målet i enlighet med, den av kom-
munfullmäktige fastställda, kulturgarantin för barn och 
unga i Ystad. Den, av fritidsberedning och tjänstemän, 
framtagna Fritids- och idrottsplanen för Ystads kommun 
kommer att diskuteras i nämnden under september.  
Dessa båda planer kommer att utgöra riktlinjer för arbetet 
med ett tillgängligt och varierat kultur- och idrottsliv. 

Ystads kommun fick 0,2 mkr (av sökta 0,4 mkr, i bidrag 
från Kulturrådet för läsåret 2012/2013. Den reviderade 
ansökan för hur vi ville använda det beviljade bidraget 
godkändes av Kulturrådet och detta läsår startar tio olika 
Skapande skola-projekt i kommunen, alla initierade av 
skolorna själva. 

Ystads kommun är medarrangör till en stor kulturkonfe-
rens i september finansierad av Skapande skola med bi-
drag från Kulturrådet.

I BUN-planen beaktas folkhälsoperspektivet i ett av de 
prioriterade målen, Hälsa och livsstil, där tydliga mål är 
formulerade. 

Styrdokument för förebyggande och tidiga insatser för 
barn och unga i Ystads kommun mellan Social Omsorg 
och Kultur o Utbildning, tidigare benämnd Samverkans-
plan, har reviderats och kommer att behandlas av kom-
munstyrelsen under september månad samt för vidare 
behandling i kommunfullmäktige. 

Målet delvis uppnått.
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* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och   
 ekonomin ska vara i balans

•	 Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
•	 Ekonomin är i balans

Analys
Verksamheterna har uppnått ett gott resultat med ut-
gångspunkt för det uppdrag som styrs av gällande lag-
stiftning och reglemente. 
Arbete pågår för att få ekonomin i balans.

Målet delvis uppnått.

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

turlig del av verksamheten

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

Målet delvis uppnått.

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

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

skap och utveckling in en trygg miljö

Analys
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala och fristående verksamheter. Detta utbud gäller 
både pedagogisk inriktning såväl som möjlighet för vård-
nadshavare att få tillgång till, en för barnet, passande vis-
telsetid i förskolan

Det politiska beslutet att införa vårdnadsbidrag i kommu-
nen har hittills resulterat i att 18 familjer, (22 barn), hittills 
ansökt om detta. Längden för sökt vårdnadsbidrag varie-
rar. Vårdnadsbidraget började betalas ut från och med 
den första april 2012.

I BUN-planen finns två prioriterade områden som upp-
märksammar god kunskap och trygg miljö. Område 1 
handlar om kunskapsutveckling och Område 3 handlar 
om arbets- och lärandemiljö. Till dessa områden finns mål 
som samtliga verksamheter följer upp och utvärderar. 
Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och sam-
manställs i en, för läsår och respektive verksamhet, kvali-
tetsredovisning. Kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå leds, 
samordnas och utvärderas av utvecklingsenheten, som 
även ansvarar för redovisning till nämnden. Utvecklings-
enheten arbetar med ett förslag att, i stället för en årlig 
kvalitetsredovisning, redovisa och analysera verksamhe-
ternas uppfyllelse av BUN-planens mål fördelat över året. 
Med detta årshjul för kvalitetsarbete kommer nämnden 
att på ett systematiskt och kontinuerligt sätt delges verk-
samheternas resultat och analys.

Målet delvis uppnått.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbets 
 givare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97,0 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god 

arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala 
förhållanden på arbetsplatsen

•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Frisknärvaron inom nämndens verksamhetsområde är 
fortfarande god och var 96,7% för 2011. Gällande siffror 
för 2012 visas i diagramet nedan. Motsvarande siffra var 
96,8% för 2010 respektive 96,4% för 2009.

Resultatet av kommunens medarbetarundersökning har 
inte till fullo kommunicerats till respondenterna. Rutiner 
för hur dessa ska delges resultatet behöver utarbetas. Dis-
kussion förs inom förvaltningen att, med en egen enkät, 
följa upp prioriterade/aktuella frågor från kommunens 
medarbetarenkät. 

Målet delvis uppnått.

Personal
Den positiva utvecklingen inom hälsotalen fortsätter och 
har ökat något jämfört med föregående år.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Förskola
Förskoleklass
Grundskola

1 331
265

2 358

1295
292

2 356

1 325
295

2 370

1 325
295

2 360
Fritidshem
Särskola
– varav egna elever i särskola

Besökare badanläggning

1 011
39
22

102 000

1020
38
21

69 800

1 005
42
26

105 000

1 020
35
21

105 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110831

Utfall
120831

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet
Ledning och administration
Barnomsorg och utbildning i ål-
dern 1-16 år
Forum Ystad
Fritidsverksamhet

-0,6
5,9

-249,8
-9,7

-12,5

-0,4
5,0

-257,2
-10,9
-12,6

-0,6
-6,5

-376,6
-15,7
-19,5

-0,6
-6,5

-383,6
-15,7
-19,5

0,0
0,0

-7,0
0,0
0,0

Summa -266,7 -276,1 -418,9 -425,9 -7,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120831

    Budget
2012

     Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

IT-satsning, grundskolan -1,9 -5,8 -5,8 0,0
Skyltning 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Nämndsinvesteringar -0,1 0,0 -0,8 -0,8
Summa -2,0 -5,9 -6,7 -0,8
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 3,4 3,1 4,0 4,0
Kostnader -20,7 -19,8 -30,2 -30,2
(varav kapitaltjänst) (-0,6) (-0,7) (-0,9) (-0,9)
Summa -17,3 -16,7 -26,2 -26,2

  

Verksamhet
Museernas fria entréer på fredagar under perioden januari 
– mars gjorde att besöksantalet ökade på fredagar från 
140 samma period 2011 till 840 personer 2012, utan att 
påverka besöksantalet om drygt 1 000 personer övriga 
dagar. Under sommaren har Konstmuseet och Klostret 
haft ett samarbete kring utställningen Ystad Metall för att 
visa ett viktigt stycke ur Ystads industrihistoria. Konstmu-
seet har dessutom haft en utställning om Quincy Jones i 
samarbete med Ystad Sweden Jazz Festival. Quincy Jones 
signerade själv utställningen vid sitt besök i Ystad och del-
tog i ett offentligt samtal med journalisten Doug Ramsey.

Ystads operasommar är genomförd med ett ekonomiskt 
utfall i enlighet med budget och cirka 5 500 besökare. 
Ystadoperans återkomst till Ystads teater, som ingick i 
Operasommaren, lockade 2 485 personer, det vill säga 
355 personer per föreställning. I samverkan med jazzfesti-
valen arrangerades en konsert med fri entré för barn och 
vuxna på Per Helsas gård samt fyra konserter på olika äld-
reboenden.

De som medverkat på arrangemang på scenen i Norra 
Promenaden kunde dra nytta av ny teknik på scenen och 
det nybyggda annexet med omklädningsrum och förråd. 
Denna infrastruktur har skapat goda möjligheter att få en 
mer omfattande verksamhet på scenen under sommar-
månaderna. De tre allsångskvällarna i Norra Promenaden, 
med bland andra Sara Li som gästartist, lockade cirka 3 
500 besökare.

Sammanfattningsvis har det varit en intensiv kultursom-
mar. Efterfrågan på biljetter till kulturarrangemang upp-
levs ha ökat. Ett exempel är att operaföreställningen Tosca 
som spelas på Ystads Teater den 2 oktober sålde slut på 
en förmiddag.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar efter årets första åtta månader 
ett positivt resultat på 0,8 mkr inklusive semesterlöneskul-
den, 0,7 mkr exklusive semesterlöneskulden. Den ekono-
miska prognosen för kulturnämnden vid årets slut är ett 
resultat i paritet med budget.

Framtid
Arbetet med kulturgarantin kommer att fortgå och för-
djupas. En framgångsfaktor är att hitta hållbara strukturer 

för kommunikation och samverkan med skola och för-
skola. Kopplingen mellan Kulturgarantin, Skapande Skola 
och förskola/skola kommer att stärkas genom samverkan 
med kultur- och utbildningsförvaltningens nya utveck-
lingsenhet. 

Kulturstrategin ska revideras under hösten/vintern. 

För att Konstmuseet ska kunna ta emot verk ur Natio-
nalmuseums samlingar under tiden dess lokaler renoveras 
behöver klimatet på Konsmuseets tredje våning förbätt-
ras. Samtal om detta pågår med samhällsbyggnadsnämn-
den och Nationalmuseum.

Klostret kommer under september och oktober att ha ut-
ställningen Jerusalem av Elisabeth Ohlson Wallin i Klos-
terkyrkan. 

För biblioteksfilialerna i Glemmingebro och Löderup kom-
mer den förändrade skolorganisationen att innebära 
märkbara förändringar i verksamhet och resursfördelning.

När verksamheterna behöver ersätta personal som har 
arbetsmarknadsåtgärder kommer det ekonomiska utrym-
met att påverkas.

Måluppfyllelse

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

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

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

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

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

ålder, kön och etnisk bakgrund

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

Målet uppfyllt.

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

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

Analys
Den ekonomiska prognosen för kulturnämnden är att 
verksamheterna klaras inom tilldelade resurser.

Målet uppfyllt.

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

turlig del av verksamheten

Analys
Museernas caféer ska enbart servera ekologiska produk-
ter. En temagrupp har bildats för att ytterligare utveckla 
miljöperspektivet i området. Profilprodukter till operasom-
maren var fair trade-märkta.

Målet delvis uppfyllt.

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

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

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

Målet uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbets 
 givare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97,0 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god 

arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala 
förhållanden på arbetsplatsen

•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Arbetet med organisationsutveckling för att utveckla 
personalgrupperna i området och kartlägga kompetens 
och eventuella behov av kompetensutveckling har gått 
in i nästa fas. Verksamhetsplanering kommer att göras i 
alla verksamheter under det kommande året och kompe-
tensutveckling kring kommunikation och grupputveckling 
kommer att genomföras under 2012/2013.

Målet delvis uppfyllt.

Personal
En bibliotekarie har rekryterats till biblioteket för att er-
sätta en pensionsavgång. I övrigt kan en fortsatt positiv 
utveckling av frisknärvaron skönjas och personalomsätt-
ningen är fortsatt låg.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Utlånade böcker totalt och
per invånare

207 861
7,4

133 571
4,7

206 000
7,2

204 000
7,2

Besökare museer 89 125 64 473 87 000 83 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110831

Utfall
120831

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet
Ledning och administration
Bibliotek- och kulturverksam-
het

-0,2
-1,2

-15,9

-0,2
-1,1

-15,4

-0,4
-2,0

-23,8

-0,4
-2,0

-23,8

-
-
-

Summa -17,3 -16,7 -26,2 -26,2 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120831

    Budget
2012

     Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

Fotoarkiv Regis -0,3 -0,8 -0,8 -
Nämndsinvesteringar -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Summa -0,4 -0,8 -0,9 -0,1
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter - - - -
Kostnader -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
(varav kapitaltjänst) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
Summa -0,2 -0,2 -0,3 -0,3

  

Verksamhet
Bygglovsavdelningen har under perioden inte sett någon 
direkt nedgång på antalet bygglovsansökningar. Märkbart 
är att andelen för nybyggnad av enbostadshus fortsatt är 
låg och att de flesta ansökningar rör mindre ärenden. 
Enheten arbetar med att ta fram bra och tydligt infor-
mationsmaterial som till exempel förtydligar riktlinjer för 
plank och murar.

Ekonomi
Prognosen för politisk verksamhet under myndighets-
nämnden visar på en budget i balans.

Framtid
Bygglovsenheten har fortsatt med processarbetet avseen-
de översyn av handläggningsrutinerna och kommer under 
hösten särskilt att fokusera på de administrativa delarna 
av bygglovshanteringen.

Måluppfyllelse

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

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

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

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

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

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Handläggningen av bygglov är fortsatt i balans. Bygglovs-
avdelningen håller på att ta fram exempelritningar som 
ska hjälpa den sökande att förstå vilket ritningsunderlag 
som krävs för olika åtgärder.
I bygglovshandläggningen bevakas så att en god stads- 
och landskapsbild samt en god byggnadskultur bevaras, 
bland annat genom att kommunantikvarien deltar i hand-
läggningen i ärenden som rör kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer.

Målet är delvis uppfyllt.

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

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

Analys
Kostnaderna för Myndighetsnämnden bedöms hållas 
inom given ram.

Målet är uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv

Analys: 
Utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig del 
av verksamheten.

Målet är uppfyllt.

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

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

Analys
Avdelningen arbetar fortsatt med att se över bygglovs-
processen för att kunna hålla korta handläggningstider 
och ha god tillgänglighet. Den nya Plan- och byggförord-
ningen har skapat orimligt höga sanktionsavgifter i vissa 
fall. Enligt uppgift från Boverket håller nu ett förslag till ny 
reviderad förordning på att arbetas fram.

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbets 
 givare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97,0 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god 

arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala 
förhållanden på arbetsplatsen

•	 Ystad kommuns medarbetare har rätt kompetens
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Analys
Myndighetsnämnden har ingen personal.

Personal
Myndighetsnämnden består av politiskt tillsatta ledamö-
ter samt ersättare.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Antal bygglov 621 198 650 650
Antal samråd 204 33 200 120
Antal bygganmälan* 121 9 220 40

* inkl bygganmälan i samband med beviljade bygglov

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110831

Utfall
120831

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -
Summa -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 287,1 286,3 443,3 444,0
Kostnader -341,6 -348,8 -532,7 -534,7
(varav kapitaltjänst) (-68,9) (-73,5) (-106,8) (-106,8)
Summa -54,5 -62,5 -89,4 -90,7

  

Verksamhet
Arbetet fortsätter kring sockerbruksområdet i Köping-
ebro. Det är dels den dagliga driften och dels den fördju-
pade översiktsplanen.
Fastighetsavdelningen har beställt två detaljplaner för Kö-
pingebro, dels för skolans utveckling och dels för en del 
av gamla sockerbruksområdet. Området som innehåller 
den gamla kamerala byggnaden kan i framtiden använ-
das till exempelvis äldreboende. Det pågår också ett om-
fattande arbete med att dra om el, värme och VA för den 
gamla delen av sockerbruksområdet.
Det finns 26 lediga tomter i Nybrostrand, 19 tomter i Käl-
lesjö och fem tomter i Köpingebro. 
Det råder fortfarande stor efterfrågan på industrimark. Ny 
industrimark planeras i öster, men för närvarande råder 
det brist på detaljplanerad kommunal industrimark. Han-
delsmark saknas helt.
Det har hittills varit rekord för antal gästnätter i gästham-
nen, sammanräkning är inte gjord men förra årets nivå på 
6 200 nätter kommer att överträffas.

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

Ystadbostäder AB har migrerats in i Ystads kommuns IT-
miljö. Avtalet är färdigställt för en sammanslagning av 
Ystad kommuns och Sydskånska gymnasieförbundets IT-
avdelningar. 
Utbyggnaden av det trådlösa nätverket är slutförd. Säker-
heten för IT-miljön prioriteras och mycket resurser går åt 
för att erhålla rätt säkerhetsnivå. Fortsatt stort fokus på 
e-tjänster och planering för en e24-myndighet. 

Planavdelningen arbetar med ett stort antal detaljplaner 
samt två fördjupade översiktsplaner.
Ett prioriterat planärende är detaljplanen för Öja verksam-
hetsområde som nu är ute för samråd med allmänhet, 

myndigheter med flera. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra ett område för verksamheter, med inslag av 
handel, där upplevelsen av området görs mer tilltalande 
med grönområden, trädplanterade gator och bestämmel-
ser om utformning av bebyggelse och gator. 
Köpingebro är ett annat område som planavdelningen ar-
betar intensivt med. Förslaget till fördjupad översiktsplan 
är nyligen framtaget och har precis kommit ut för samråd. 
Här föreslås spännande utbyggnadsförslag för Köping-
ebro och Fredriksberg. Målet är att skapa en modern och 
aktiv bymiljö där befintliga och nya kvalitéer vävs ihop till 
en bärkraftig helhet, och där stationen lyfts fram. Närmast 
stationen föreslås tät och blandad bebyggelse, stora delar 
av den nya bebyggelsen kommer att ligga inom 500 me-
ter från tågstationen.
Köpingebro kommer även fortsatt att vara en stor del av 
planavdelningens arbetsområde då förvaltningen kom-
mer att ha möte för allmänhet om den fördjupade över-
siktplanen, för att sedan arbeta vidare med förslaget till 
fördjupad översiktsplan. Framöver kommer planavdel-
ningen också att arbeta med ett antal detaljplaner för att 
omvandla det gamla sockerbruksområdet i enlighet med 
de övergripande idéerna. Den fördjupade översiktsplanen 
för Ystad kommer att vara ett stort arbete för förvaltning-
en där enheten vill utveckla erfarenheterna av medbor-
gardialoger i tidigare projekt till att utmynna i ett väl för-
ankrat och framåtsyftande förslag till framtida utveckling 
för Ystad.
En ny planarkitekt har anställts för att stärka upp planav-
delningen. Hon kommer framförallt att arbeta med över-
siktlig planering men närmast kommer hon, som projekt-
ledare, att arbeta med den fördjupade översiktsplanen för 
Ystad.

Under årets åtta första månader har det utförts färre 
husutsättningar och nybyggnadskartor jämfört med 
motsvarande period 2011. På grund av att det är få ny-
byggnadsprojekt som startar är prognosen att antalet be-
ställningar kommer att fortsätta ligga på en lägre nivå än 
under 2011 och 2010.
Projektet med att byta Geosecma till Geosecma för Ar-
cGIS fortskrider och GIS- och mätavdelningen använder 
det nya programmet fullt ut. Införande av programmet för 
övriga användare beräknas ske under hösten.
Arbetet med ett byte av kommunens lokala höjdsystem 
till RH 2000, Sveriges nya nationella höjdsystem, är i full 
gång med en förstudie utförd av Metria. Förstudien kom-
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mer att visa hur mycket kompletterande höjdmätningar 
som behöver göras.

Serveringen av ekologiska livsmedel fortsätter utifrån de 
ekonomiska möjligheterna. Priserna ligger fortfarande 
högt, eftersom efterfrågan/tillgång inte ligger i fas. Det är 
svårt att utöka med en högre procent med den livsmed-
elsbudget som finns idag.
Utökning av klimatsmarta måltider kommer starta som ett 
pilotprojekt på en restaurang inom skolan.
Projektet samordnad varudistribution är igång och går 
parallellt med ny livsmedelsupphandling.

Ekonomi
Prognosen per 31 december 2012 visar på underskott 
med 1,3 mkr i förhållande till budget inklusive underskott 
på de affärsdrivande verksamheterna VA och avfall med 
3,5 mkr. Underskottet inkluderar också reavinst för försälj-
ningar av Löderups brandstation (0,8 mkr) och Löderups 
skola, gamla delen (1,4 mkr).

Prognosen för administration och utveckling har resurser 
som kommer att läggas ut till andra verksamheter.

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott med 
2,2 mkr som hänför sig till reavinsterna.
Under året har man haft kostnader för bland annat: 
Köpingebros gamla sockerbruk, kostnaderna för området 
är hittills 2,6 mkr som bland annat är konsumtionsavgif-
ter, elkraft, fastighetsunderhåll, säkerhet och under första 
tertialet har även en fastighet rivits till en kostnad av 0,6 
mkr. Prognos vid årets slut är 1,8 mkr netto.
Skadegörelser på Österportshallen och Parkskolan till en 
kostnad av 0,6 mkr som leder till att det planerade under-
hållet bromsas. 
Österportshallen har fått ett nytt golv på A-planen till en 
kostnad på 0,8 mkr.
I samband med försäljning av Åkerblom 2 på Tobaksgatan 
har den gamla hyresgästen fått rätt med ett skadestånd 
motsvarande en årshyra som kostat avdelningen 0,3 mkr.

Plan- och Bygg prognostiserar ett överskott med 0,2 mkr 
som hänförs till att prognosen för producerade detaljpla-
ner blir fler än budgeterat.
 
GIS och Mätning märker av den vikande konjunkturen 
genom att färre nybyggnadskartor beställs vilket leder till 
lägre intäkter än budget, vilket ger underskott med 0,2 
mkr

Avfallsverksamheten beräknas få ett underskott med 1,5 
mkr. Detta härrör sig till intäkterna. Underskottet blir en 
del i nämndens resultat, men det finns medel i avfallsfon-
den som har upparbetats tidigare år.

VA-enheten prognostiserar ett underskott på 2,0 mkr. 
Detta härrör sig till arbetet med kommunens vattendomar 

i Nedraby, Glemminge och Stora Herrestad. 

Serviceavdelningen, IT-avdelningen och gata/park prog-
nositiserar ett nollresultat.

Framtid
Arbetet med förvaltningens processer (typ LEAN) fortgår. 
Syftet är att hitta förbättringsområden som skall leda till 
ett effektivare arbete, minskade fel samt användning av 
förvaltningens resurser på det absolut bästa sättet. 
Fördjupad översiktsplan för Köpingebro och Staden har 
påbörjats.

Första spadtaget för Badhuset i Arenan kommer att ske 
i oktober. Under hösten ska planering och projektering 
för idrottsanläggningarna komma igång. Upphandling av 
sista delen gällande gästhamnen i Småbåtshamnen kom-
mer att starta. Nya förskolan i Svarte kommer att stå klar 
inom kort. 

Osäkerhet rådet hur driftkostnaderna för nya område som 
byggs i kommunens ska finansieras. 

Måluppfyllelse

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

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

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

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

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

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Mark- och bostadsbyggnadsprogrammet antogs i Sam-
hällsbyggnadsnämnden i juni och skickades vidare till 
kommunfullmäktige för beslut.
Cirka 30 planer är i produktion. 
Sockerbruksområdet köptes in av kommunen den 1 au-
gusti 2011 och arbete med att kartlägga området samt 
hur området ska utvecklas pågår. 
Det finns en mobilsida där medborgare och turister lätt 
kan manövrera sig fram till kommunens P-platser, avfalls-
sortering och felanmälan.
Småbåtshamnens nya miljö har gett Ystad en ny oas att 
vara stolt över. 

Målet är delvis uppfyllt.
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Samhällsbyggnadsnämnd

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

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

Analys
Analys är gjord gällande driftskostnader för sockerbruks-
området, kända kostnader är cirka 3,6 mkr. 
Rapporter är gjorda gällande kostnader för att säkerställa 
”säkra lekplatser” samt underhållsskulden av beläggning-
en av kommunens gatunät och gång- och cykelvägar.
Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden visar -1,3 mkr.

Målet inte uppfyllt 

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

turlig del av verksamheten

Analys
Samordnad varudistribution fortgår som planerat. 
REVAQ har startats upp (är ett certifieringssystem för att 
certifiera arbetet på avloppsreningsverk som sprider av-
loppsslam på åkermark) vilket innebär att man bedriver 
ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbätt-
ringar och är öppen med all information.
Reningsverket har under våren genomfört en kampanj  
”Miljövänligt Måleri” med syfte att få konstnärer i kom-
munen att använda vattenbaserad teknik och färger utan 
kadmiumpigment.
Arbetet med sorteringsstationer fortgår.
En förstudie ska under sommaren genomföras av Tra-
fikverket i samarbete med kommunen om GC-väg mellan 
Hedeskoga-Sövestad och Hammar-Kåseberga. 
Planering pågår för ett pilotprojekt med klimatsmarta 
måltider inom någon skolrestaurang, start under hösten.

Målet delvis uppfyllt 

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

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

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

Målet delvis uppfyllt

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbets 
 givare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97,0 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god 

arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala 
förhållanden på arbetsplatsen

•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Frisknärvaron är 97,3 % i genomsnitt för perioden 
Kompetensutveckling erbjuds utifrån varje medarbetare 
med hänsyn till dennes behov.
Skyddsronder genomförs årligen.

Målet uppfyllt. 

Personal
Förvaltningen har förbättrat frisknärvaron vilket är gläd-
jande. Förvaltningen arbetar aktivt med att försöka vara 
en attraktiv arbetsgivare där arbetsmiljö, arbetsglädje och 
tydlighet i uppdragen ska ligga i fokus. 
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll 110 * 116 116
Mediaförsörjning (kr/kvm) 171 * 156 156
Mark- plan- och exploatering
Antal försålda tomter 30 12 100 15
Försåld industrimark, kvm 35 000 0 20 000 10 000
Antal lägenheter bo/hyresrätter 26 0 30 0
IT-avdelning
Antal datorer, administration 696 696 700 696
Antal datorer, utbildning 1 044 1 044 1 000 1 044
Antal datorer, kommunala bolag 64 64 125 64
eller liknande
Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplan 9 6 7 8
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 1 0 1 0
Antal pågående detaljplaner 25 26 18 26
Antal program - 0 1 0
GIS och Mätning
Antal förrättningsförberedelser 14 4 15 9
Antal husutsättningar 117 32 110 50
Antal grundkartor 13 8 7 10
Antal nybyggnadskartor 114 58 160 90
* varav 34 st enkla
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 6 587 * 6 100 6 100
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 232 * 218 218
Mängd matavfall, ton 607 * 1 000 1 000
VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 769 639 * 2 800 000 2 800 000
Antal kbm sålt vatten 2 135 509 * 2 200 000 2 200 000
* Redovisas i årsbokslutet

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110831

Utfall
120831

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,6 -0,4 -0,8 -0,8 -
Administration och utveck -0,3 1,3 -6,5 -6,5 -
Fastighetsavdelning -16,9 -15,3 -20,3 -18,1 2,2
IT-avdelning -0,9 -1,4 -1,2 -1,2 -
Plan och Bygg -3,1 -3,0 -5,1 -4,9 0,2
GIS- och Mätning -1,3 -1,4 -1,9 -2,1 -0,2
Teknisk avdelning -30,7 -30,3 -47,7 -47,7 -
Avfallsenhet -0,7 -3,2 0,0 -1,5 -1,5
VA-enhet 1,8 -6,2 0,0 -2,0 -2,0
Serviceavdelning -1,8 -2,6 -5,9 -5,9 -
Summa -54,5 -62,5 -89,4 -90,7 -1,3
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Projekt Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

Energioptimering (etapp 1) -8,2 -8,2 -8,2 -
Småbåtshamnen (etapp 2) -12,5 -21,0 -13,2 7,8
Ny förskola, Svarte -26,9 -30,2 -31,8 -1,6
Ystad Arena -4,5 -200,3 -32,0 168,3
Ystad framtida vattenförsörjning -7,5 -57,0 -50,1 6,9
Källesjö rondell -7,3 -10,0 -10,0 -
Övriga investeringar -25,8 -98,9 -63,2 35,7
Summa -92,7 -425,6 -208,5 217,1

•	 Energieffektivisering
Konvertering från olja till grundvattenvärmepump på 
Sövestad skola är genomförd och i Glemminge pågår 
arbetet med att installera nya värmekällor på Räfsan, 
Glemmingebro skola, Medborgarhuset och brand-
stationen. Inkoppling av fjärrvärme på Köpingebro 
skola kommer ske under hösten, då Ystad Energi har 
placerat ett fjärrvärmeverk i Köpingebro.

•	 Småbåtshamnen
Ombyggnaden av kaj och nybyggnationen av hus 
till yrkesfiskarna är avslutade. Ombyggnad av fast 
brygga är avslutad och nybyggnad av brygga pågår 
samt arbetet med belysning på båda dessa bryggor 
pågår. Markanläggningen mellan brygga och grö-
ningen, plattor, lampor, bänkar, flaggor med mera 
har avslutats.

•	 Svarte förskola, beräknat underskott med 1,6 mkr, 
hänför sig till följande:
1. Geoteknisk undersökning som visade att marken 
var förorenad. I avtalet med entreprenaden skulle 
man gå ner 1,7 meter i marken, verkligheten blev 5,0 
meter. Fördyring 1,1 mkr

Investeringsredovisning, mkr

2. Sanering av befintlig byggnad, sanering av mögel 
och asbests. Fördyring 0,2 mkr
3. Reservkraft,  konsultkostnad samt byggnad för 
verket. Fördyring 0,2 mkr
4. Säkerhet, fördyring med 0,1 mkr.

•	 Projekteringen för fritidsanläggningarna har hittills 
totalt kostat 14,2 mkr. Under året har fokus varit att 
ta fram material till beslutsunderlag. Ansökan för 
badanläggningens bygglov är inlämnad. Beställning 
av Ystads Arena Badhus gjordes till NCC Construc-
tion Sverige AB i juli. 

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

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

•	 Källesjörondellen kommer att färdigställas under året 
med en totalkostnad på cirka 10,0 mkr.



53

Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 97,3 99,1 68,0 149,0
Kostnader -411,4 -424,1 -556,8 -641,7
(varav kapitaltjänst) (-0,7) (-0,5) (-0,7) (-0,8)
Summa -314,1 -325,0 -488,8 -492,7

Verksamhet
Den stora tillströmningen av äldre med behov av särskilda 
boende fortsätter. Det balanseras knappt med hjälp av 
under året ianspråktaget extra korttidsboende med åtta 
platser på Simrishamns sjukhus och en tillfälligt hög om-
sättning av platser i särskilda boenden. I den öppna hem-
tjänsten har också ändrade biståndsriktlinjer, extern enhet 
för larmmottagning och nyckelfria lås skapat ett växande 
kapacitetsutrymme i verksamheten.
Inom individ- och familjeomsorgen ökar behovet av stöd 
och skydd till barn och ungdom. Missbruket ligger på en 
hög och växande nivå, men placeringarna ökar för när-
varande inte. Efter den kraftiga stegringen av försörj-
ningsstödet 2009 och 2010 var 2011 ett år av utplaning. 
Tillväxten av försörjningsstöd förväntas nu skjuta fart på 
nytt i takt med minskad ekonomisk aktivitet i samhället. 
Inom verksamheten för funktionsnedsättning och social 
psykiatri ökar antalet personer med obetingad rätt till in-
satser. Färdigställande av boende för äldre och funktions-
hindrade har fördröjts ett år, vilket allvarligt ökat risken 
för sanktionsavgifter, dessa har dock inte blivit så kost-
samma som befarat. Inom hälso- och sjukvårdsområdet 
pågår förskjutning av vården från slutenvården till öppen-
vård och den kommunala hälso- och sjukvården. Detta 
samtidigt som antalet personer som är 80 år och äldre 
ökar vilket visar sig i den alarmerade bristen på särskilda 
boenden, men också i ökade hjälpmedelsförskrivningar. 
Bostadsanpassningar har under andra tertialet visat en vi-
kande tendens. 

Ekonomi
Socialnämndens prognos för 2012 är ett underskott på 
3,9 mkr i förhållande till budget. I resultatet ingår bud-
geterade projektmedel med ett överskott på 1,3 mkr. Det 
innebär ett nettoresultat för verksamheten med -5,1 mkr. 
Socialnämnden har möjlighet att minska underskottet 
genom att återföra ej använda statsbidrag från Migra-
tionsverket. Förvaltningen ligger i en avtalstvist med At-
tendo Care som ska avgöras i tingsrätten i höst där ut-
gången är oviss.

Gemensam verksamhet inklusive politik prognostiserar 
ett överskott på 0,4 mkr. Överskott finns på utbildning, 
förvaltningsledning och kansli medan verksamheten för 
IT-kostnader redovisar underskott. Entreprenadverksam-
heten prognostiserar ett överskott på 1,1 mkr. Det är 
främst lägre vårdtyngd på Ljuskällan som bidrar till över-
skottet.

Resultatet för avdelningen för funktionsnedsatta och so-
cialpsykiatri (FoS) beräknas till ett underskott på 3,3 mkr 
vilket främst beror på ökade kostnader för personlig assis-
tans, ledsagning, avlösarservice och socialpsykiatri. Verk-
samheten för gruppboende redovisar överskott med cirka 
1,0 mkr vilket beror på att budgeterade medel för nytt 
trapphusboende inte tas i anspråk. Även korttidsboende, 
daglig verksamhet, boendestöd och främmande vårdhem 
redovisar överskott.

Individ och familjeomsorgen förväntas få ett underskott 
på 6,0 mkr. Kostnaden för placeringar för barn och 
unga inklusive familjehem och öppna insatser beräknas 
överskrida budget med 8,0 mkr. Prognosen för försörj-
ningsstöd är ett underskott på 2,7 mkr. Överskott finns 
inom verksamheterna för institutionsvård för vuxna, trä-
ningsverksamhet och sysselsättning, arbetskonsulent, 
handläggare och projektmedel.

Vård och omsorg förväntas få ett överskott på 6,2 mkr. 
Överskott redovisas på utbildningsverksamhet, enhets-
gemensamma verksamheter, handledarprojektet samt 
medel för nytt äldreboende i Västra Sjöstaden. För att 
täcka bland annat kostnader för utökat behov av kort-
tidsboende, medicinskt färdigbehandlade, hemtjänst och 
främmande vårdhem har budgeterade medel för Västra 
Sjöstaden tagits i anspråk.

Prognostiserat resultat för hälso- och sjukvård är ett un-
derskott med 2,3 mkr. Underskott finns på verksamhe-
terna för bostadsanpassningsbidrag, tekniska hjälpmedel 
och sjuksköterskeverksamhet. Överskott finns för rehab-
verksamhet och uppsökande verksamhet.

Framtid
Antalet äldre i behov av insatser blir fler och kommer fort-
sätta att öka. Alltfler är i behov av särskilt boende och det 
mesta tyder på att ytterligare ett särskilt boende i kom-
bination med ett trygghetsboende behöver byggas inom 
överskådlig tid. Mindre sanktionsavgifter har hittills ut-
dömts när kommunen inte förmått verkställa beslut inom 
stipulerad tidsram. Rättens milda syn på sanktionerna 
jämfört med Socialstyrelsens syn står sannolikt att finna 
i att kommunen ansträngt sig för att få fram boende och 
kan om kommunens ansträngningar minskar, skärpas. På-
verkbarheten i det som sker är mycket liten, men förvalt-
ningen ser nu i sin strävan att balansera budgeten över 
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insatser av förebyggande och tidigt slag vilket varit hu-
vudinriktningen för att åstadkomma en ekonomisk håll-
bar utveckling. Dessa reduceringar är inte bra på sikt och 
kommer troligtvis att straffa sig då verksamheten tappar 
i förutsägbarhet och påverkbarhet. Till detta ska läggas 
att Socialstyrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för en 
lägsta bemanning på demensboenden att gälla troligtvis 
från 2014, vilket kan komma att innebära ökade kostna-
der för kommunen.

Måluppfyllelse

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

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

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

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

•	 Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

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

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Bostadsbristen är ett problem för stödbehövande i vår 
kommun. Byggandet av ett nytt äldreboende och trygg-
hetsboende i Västra Sjöstaden pågår och väntas stå klart 
under 2013. Ett trapphusboende med tolv platser beräk-
nas stå klart 2013. Båda dessa boende ligger i budget för 
2012. 

Målet är inte uppfyllt.

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

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

Analys
Socialnämndens prognostiserade resultat är ett under-
skott på 3,9 mkr. Detta beror på växande behov som le-
der till att verksamheten producerat mer än vad som är 
budgeterat. 

Målet är inte uppfyllt.

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

turlig del av verksamheten

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

Målet är uppfyllt.

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

•	 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
•	 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

Analys
All hemtjänst bedrivs sedan 1 oktober 2011 i kommunal 
regi. Under sommaren gjordes en kvalitetsupphandling av 
äldreboendet Ljuskällan där inga externa anbud inkom. 
Socialnämnden beslöt därför att återta driften av Ljuskäl-
lan i kommunal regi från 2013. Vigs Ängar är därmed det 
enda särskilda boendet som drivs på entreprenad. Den del 
av personlig assistans där kommunen är anordnare drivs 
på entreprenad efter genomförd kvalitetsupphandling.
Kvalitén i förvaltningens verksamhet är mycket hög i de 
brukarundersökningar som görs. Den överträffar i många 
fall de mål som uppställts av kommunen. De insatser som 
erbjuds inom alla verksamhetsgrenar blir alltmer differen-
tierade och vitt förgrenade för att vara anpassade till den 
enskildes behov. Insatserna kännetecknas av alltmer före-
byggande tidig karaktär. 

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

•	 Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97,0 %
•	 Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god 

arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala 
förhållanden på arbetsplatsen

•	 Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Frisknärvaron för förvaltningen är 94,4 % och målet är 
därmed inte uppnått. I senaste medarbetarundersökning-
en fick förvaltningen höga värden. 

Målet är uppfyllt.
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Personal
Frisknärvaron är 94,4 % i genomsnitt under året vilket 
inte är i nivå med uppsatta mål. Antal tillsvidareanställda 

ligger på en lägre nivå än 2011, vilket främst beror på att 
personlig assistans drivs på entreprenad från juni 2011.

 Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
111231

Utfall
120831

Budget
2012

Prognos
2012

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 65 66,5

1
71 67

Korttidsboende
-Antal helårsplatser vuxna
-Antal platser barn o unga

2 
10

3 
10

3 
10

3 
10

Minst andel nöjda i brukarenkät >80 % Ingen mätning 80 % Ingen mätning

Individ och familjeomsorg
Försörjningsstöd
-Antal hushåll 413 332 400 420
Antal vårddygn i hem för vård och boende- 
-Vuxna 2 629 1 426 2 200 2 000
-Barn 2 831 2 288 2 700 3 200
-Familjehem 6 498 5 162 5 400 7 700
Minst andel nöjda i brukarenkät > 80 % Ingen mätning 80 %

Vård och omsorg
Gruppboende äldreomsorg
-Antal helårsplatser 290 290 308 290
Korttidsverksamhet
-antal helårsplatser 30 32,5 36 34
Främmande vårdhem
-Antal helårsplatser 2,6 4,5 2,5 3,5
Antal besök dagvård (beläggning 100 %) 6 477 4597 8 700 6 875
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning Mätning pågår 80 % >80 %

Hälso och Sjukvård
Minst andel nöjda i brukarenkät 91 % Mätning under 

året
80 % > 80 %

1 Inkl en satellitlägenhet på Pantzargatan
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
110831

Utfall
120831

Budget 
2012

Prognos
2012

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -1,0 -0,7 -1,1 -1,1 0,0
Gemensam verksamhet -9,3 -3,1 -8,9 -8,5 0,4
Entreprenader -29,3 -28,3 -43,5 -42,4 1,1
Funktionsnedsatta o socialpsy-
kiatri

-68,1 -71,7 -103,7 -107,0 -3,3

Individ och familjeomsorg -34,5 -42,1 -55,6 -61,6 -6,0
Vård och Omsorg -139,3 -145,4 -227,7 -221,5 6,2
Hälso- och sjukvård -32,6 -33,7 -48,3 -50,6 -2,3
Summa -314,1 -325,0 -488,8 -492,7 -3,9

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
120831

    Budget
2012

     Prognos
2012

Avvikelse
progn/budg

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

Datautrustning, Socialbyrå -0,1 -0,2 -0,2
Larm Solbacken -0,3 -0,3 -0,3
Löderupsgården, Larm -0,5 -0,5 -0,5
Larm Ängsklockan -0,1 -0,1 -0,1
Ombyggnad Lokal Socialförvaltningen -0,1 -0,1 -0,1
Summa -1,1 -2,3 -1,2 1,1

Budgeterade medel för bland annat inventarier kommer 
inte förbrukas under 2012, utan kommer att begäras 
överförda i kompletteringsbudgeten till 2013. Social-
nämndens ram för nämndsinvesteringar uppgår till 1,0 
mkr. Prognosen är att nämndsinvesteringarna kommer att 

uppgå till 1,2 mkr. Detta beror på att nämndsinvesteringar 
som beslutades under 2011 inte startade förrän efter års-
skiftet vilket innebär att hela utgiften i stället hamnade på 
2012. Utgiften för larmen på Löderupsgården har blivit 
något dyrare än förväntat.
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
110831

Utfall 
120831

Budget
2012

Prognos
2012

Intäkter 999,4 1 061,2 1 507,4 1 557,0
Kostnader -195,0 -203,4 -298,8 -297,6
(varav kapitaltjänst) (-0,4) (-0,4) (-5,1) (-5,1)
Summa 804,4 857,8 1 208,6 1 259,4

Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet 
beräknas en positiv avvikelse mot budget med 50,8 mkr.

Skatteintäkter:  Beräknat överskott med 31,9 mkr. Prog-
nosen bygger på cirkulär 12:40 från Sveriges Kommuner 
och Landsting daterat 2012-08-16. Denna prognos inne-
bär en viss överskattning. Skatteverket har sammanställt 
preliminärt utfall över beskattningsbar inkomst 2011 en-
ligt 2012 års taxering. Det preliminära utfallet, som är 
en prognos baserad på 98,8 % av deklarationerna, visar 
en ökning av skatteunderlaget med 3,0 % 2011 jämfört 
med 2010. De senaste åren har Skatteverkets prognos i 
september stämt relativt väl med det slutliga taxerings-
utfallet. Den skatteunderlagsprognos som SKL publice-
rade i augusti visade en ökning av de beskattningsbara 
inkomsterna med 3,2 % inkomståret 2011. SKL gör nu 
bedömningen att deras augustiprognos innebär en viss 
överskattning, det är mer sannolikt att det slutliga utfallet 
kommer att visa en ökning med 3,0 – 3,1 %.

Pensionskostnader:  Prognosen är ett underskott med 5,4 
mkr. Underlag till prognosen är material från KPA daterad 
2012-08-16. 

Arbetsgivaravgifter: AFA Försäkring betalar tillbaka pre-
mierna för åren 2007 och 2008 för de kollektivavtalade 
sjukförsäkringarna. Detta ger ett överskott på 20,5 mkr i 
årets resultat för kommunen. Det kommer även att bli ett 
överskott i förhållande till budget med 1,6 mkr på grund 
av fortsatta låga avtalsförsäkringar och arbetsgivaravgifter 
för ungdomar 18-26 år samt personer över 65 år.

Oförutsett:  De medel som finns avsatta i budgeten för-
väntas förbrukas i sin helhet under året. Dock är lärarnas 
löneavtal ännu inte klart.

Finansnetto:  Beräkningarna för kommunens finansnetto 
visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget på 5,2 
mkr. En del i detta överskott är ränta och återbäring från 
Kommuninvest som är på 2,0 mkr. 

Avskrivningar:  De medel som finns budgeterade för av-
skrivningar under kommunens finansiering kommer att få 
en brist på 3,0 mkr. 
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