
Delårsrapport
tertial 2

2013





TERTIALRAPPORT 2013

JANUARI - AUGUSTI

PROGNOS 2013

JANUARI - DECEMBER



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förvaltningsberättelse  

Finalsiella rapporter, kommunen

Sammanfattning nämnderna

Sammanfattning koncernen

Ekonomisk uppföljning från nämnderna

Förvaltningsberättelse       3

Resultat- och balansräkning     10
Kassaflödesanalys      11
Noter       12
Rapportering av finansverksamheten    15

Nämndernas resultat m m     16
Utdrag ur nämndernas kommentarer    17

Utdrag ur bolagens/förbundens kommentarer   19

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling   34
Kommunstyrelse - Hamn     37
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd    38
Barn- och utbildningsnämnd    40
Kulturnämnd      43
Myndighetsnämnd     46
Samhällsbyggnadsnämnd     48
Socialnämnd      54
Finansiering och kommungemensam verksamhet  59



3

Valberedning Revision

Kommunfullmäktige
Moderaterna 16

Folkpartiet 3
Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 2
Miljöpartiet 2

Socialdemokraterna 18
Vänsterpartiet 1

Sverigedemokraterna 4

Kommunstyrelse

Valnämnd

Ledning o Utveckling / Hamn

Ystad - Sjöbo
överförmyndarnämnd

Kultur o Utbildning

Barn- och utbildningsnämnd

Social Omsorg

Kulturnämnd

Samhällsbyggnad

Socialnämnd

Helägt moderbolag: Ytornet AB

Myndighetsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunalförbund:
Sydskånska Gymnasieförbundet
ca 47%
Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbund ca 36%
Ystad-Österlensregionens Miljö-
förbund ca 43%

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

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

Kommunens organisation
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Periodresultat 
Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för årets 
åtta första månader på 64,1 mkr. För motsvarande period 
föregående år var resultatet 65,3 mkr. I periodresultatet 
ingår en minskning av semesterlöneskulden med 15,2 
mkr sedan årsskiftet. Om man bortser från semesterlöne-
skuldens påverkan på resultatet så är kommunens resultat 
48,9 mkr.

Helårsprognos 
Årets förväntade resultat för 2013 blir ett överskott på 
32,7 mkr. Det är 20,3 mkr bättre än den ursprungsbud-
get som beslutades för 2013, där årets överskott var 12,4 
mkr. Det budgeterade resultatet, efter kompletterings-
budgeten och beslutade tilläggsanslag, uppgår för närva-
rande till 5,6 mkr. 
En stor positiv budgetavvikelsen på totalt 28,4 mkr 
återfinns inom finansieringen. AFA Försäkring kommer 
att återbetala premier för åren 2005 och 2006 på un-
gefär 20,0 mkr. Skatteintäkterna förväntas bli 14,8 mkr 
högre än budget. Detta betyder att det samtidigt finns 
stora negativa avvikelser inom finansieringen till exempel 
pensionskostnader.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas 
sammanlagt uppgå till minus 1,3 mkr. Det finns fyra nega-
tiva avvikelser. Den största avvikelsen har socialnämnden 
som prognostiserar ett underskott på 5,7 mkr. Kommu-
nens budget för gymnasieverksamhet förväntas ge ett 
underskott med 2,0 mkr och budgeten för räddnings-
verksamheten förväntas ge ett underskott med 0,5 mkr. 
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott 
med 0,1 mkr. Kommunstyrelsens förvaltning, ledning och 
utveckling, prognostiserar ett överskott med 4,0 mkr och 
barn- och utbildningsnämnden har en prognos på 3,0 
mkr.
För de övriga nämnderna är den ekonomiska prognosen 
ett nollresultat.
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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. Resul-
tatet per 2013-08-31 är positivt, och även prognosen för 
årets resultat är positiv. Ystads kommun kommer att klara 
balanskravet. I periodens resultat finns det en reavinst på 
0,1 mkr, vilket betyder att balanskravsresultatet är 0,1 mkr 
sämre än kommunens totala resultat.

Utveckling av skatteintäkterna 
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av lö-
neinkomster. Över en längre period finns ett tydligt sam-
band mellan antalet arbetade timmar och förändringen av 
skatteunderlaget. 
Skatteunderlagets utveckling i löpande priser följer nor-
malt lönesumman relativt väl. Kommunsektorn kan få ett 
extra tillskott om lönerna för anställda i kommunen inte 
ökar snabbare än för övriga anställda på arbetsmarknaden. 
Kommunsektorn kan också få tillskott genom landets 
pensionärer. Utöver arbetade timmar och lönesumma bi-
drar växande pensionsinkomster till skatteunderlagets ök-
ning. Pensionsinkomsterna har ökat snabbt tack vare att 
antalet pensionärer blivit fler och att de nya pensionärer-
nas inkomster är högre än inkomsterna för de som avlider.
Sveriges Kommuner och Landsting prognostiserar en total 
tillväxt av skatteunderlaget med 3,3 % för 2013.

Befolkning
Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick antalet invånare i 
Ystads kommun till 28 558. Folkmängden ökade under 
2012 med 131 personer det vill säga med 0,5 %. Ök-
ningen innebär att kommunens målsättning, en ökning 
med 1 % i genomsnitt årligen, inte uppnåddes. Landet i 
sin helhet ökade med 0,8 %, och det var samma ökning 
som i Skåne län.
Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den 
senast 10-årsperioden har varit 0,7 %. Denna utveckling 
verkar nu ha brutits. Den 30 juni var befolkningen i Ystads 
kommun 28 562, det vill säga endast 4 fler än vid årsskif-
tet. Födelsenettot var minus 94 personer och flyttnings-
nettot var plus 98 personer. Preliminär befolkning per den 
17 september var 28 587 personer, det vill säga en ökning 
med endast 29 personer.

Ränta och inflation
Riksbankens direktion beslutade vid sitt senaste penning-
politiska möte i början av september att lämna reporäntan 
oförändrad på 1,0 procent. Reporäntan bedömdes behö-
va vara kvar på den låga nivån till dess att konjunkturen 
mer tydligt tagit fart och inflationen stigit ett tag. Först 
mot slutet av 2014 väntas reporäntan höjas.

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för 
prisutveckling och används bland annat som inflations-
mått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsu-
mentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den pri-
vata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna 
faktiskt betalar. Inflationstakten för perioden juli 2012 till 
och med juli 2013 var 0,1 %.
Sveriges Kommuner och Landsting har i augusti prognos-
tiserat en inflation på 0,1 % för 2013. Samma bedömning 
har Konjunkturinstitutet i sina prognoser.

Redovisningsprinciper
Vid upprättande av denna delårsrapport har i stort samma 
redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste årsre-
dovisningen. 
Helårsprognos avseende resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys och nyckeltal för kommunen baseras 
på ekonomiavdelningens bedömningar. Förvaltningarnas 
bedömningar framgår av inlämnat material. För bolagen 
och kommunalförbunden baseras rapporten med prog-
noser på infordrade uppgifter från dessa.

Pensioner
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgick 2013-08-31 till 716,5 mkr, va-
rav 663,7 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 94 % 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.
Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pen-
sionsskulden, har ökat från 624,3 mkr vid årsskiftet till 
663,7 mkr. Ökningen är 39,4 mkr och förklaras av för-
ändringen av RIPS-räntan som gjordes under våren 2013. 
Årets kostnader för sänkning av RIPS-ränta beräknas till 
1,6 mkr.

Likvida medel
Likviditeten uppgick 2013-08-31 till 173,2 mkr. Detta är 
en ökning med 81,9 mkr sedan årsskiftet.
Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen på hela 
koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet 
ingår. Den totala behållningen ska således ses tillsammans 
med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen.

Skulder och avsättningar
Under de första åtta månaderna har kommunens nettolå-
neskuld ökat med 20,0 mkr till 1 251,7 mkr. Den del av lå-
neskulden som är hänförligt till kommunen är 656,9 mkr 
och den del som vidareutlånats till bolagen är 594,8 mkr.
Vid årets början var kommunens del 696,9 mkr och bo-
lagens del 534,8 mkr. Vidareutlåningen har ökat sedan 
årsskiftet med 60,0 mkr och kommunen del har minskat 
med 40,0 mkr. Förklaringen till minskningen för kommu-
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nen är de inlösta lån som bolagen gjorde på totalt 197,5 
mkr på grund av nya regler kring ränteavdragsmöjligheter 
för bolagen.
I periodresultatet finns det inräknat en semesterlöne-
skuldminskning med 15,2 mkr. Semestern arbetas in un-
der hela året, men personalen tar i huvudsak ut sin se-
mester under sommaren. Personalen har i augusti oftast 
en skuld till sin arbetsgivare som tjänas in under resten 
av året. Detta förhållande bör man ta hänsyn till när man 
analyserar periodens resultat.

Finansnetto
Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till mi-
nus 7,8 mkr. I detta belopp finns det poster av engångska-
raktär på ungefär 4,1 mkr, bland annat den finansiella 
kostnad som uppstod då RIPS-räntan för pensionsberäk-
ningarna ändrades. För helåret 2013 prognostiseras fi-
nansnettot bli ungefär minus tio miljoner exklusive utdel-
ning från bolagen på 6,0 mkr, vilket är fem miljoner bättre 
än budget. 

Investeringar
192,6 mkr har kommunen nettoinvesterat under årets 
första åtta månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2013, är 480,7 mkr. 
Detta innebär att 40 % av total investeringsbudget är 
förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas 
132,7 mkr av årets budget inte förbrukas under året, vil-
ket betyder att årets investeringsutgift beräknas bli unge-
fär 348,0 miljoner. De två i särklass största investerings-
utgifterna under årets första åtta månader är 62,5 mkr 
för Ystads framtida vattenförsörjning och 40,6 mkr för 
byggande av ett nytt badhus. 

Väsentliga personalförhållanden
Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad 
tid, har hittills under året varit lägre då man jämför med 
2011 och 2012. Per sista december 2012 var antalet 
tillsvidareanställda personer 1 829 st. Antalet anställningar 
omräknat till heltider uppgick till 1 638 st. Denna siffra är 
nu 1 721 st. Bland annat har kommunen övertagit driften 
av Ljuskällan samt övertagit IT-personal från gymnasieför-
bundet. Under hösten har det även tillkommit bemanning 
för de boenden som finns på Väderleksvägen.
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Mål- och resultatstyrning
En ny modell för mål- och resultatstyrning togs fram in-
för budgeten 2011. De övergripande målområdena som 
finns med i budgeten har konkretiserats ytterligare och 
brutits ned till strategiska mål, vilka beslutats av kommun-
fullmäktige. Nämnderna har beslutat om övergripande 
aktiviteter som grundar sig på kommunens övergripan-
de målområden samt de strategiska målen. Respektive 
nämnd har också tagit fram mätmetoder, nyckeltal eller 
andra verksamhetsmått som visar på de strategiska må-
lens resultat. 

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och 
växande kommun för boende, företagande och 
besök
• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

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

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

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

ålder, kön och etnisk bakgrund
• 

Analys 
I Fastighetsägare Syds årliga mätning (2012) har kommu-
nen förbättrat sin ranking. År 2012 har man placering 8 
av regionens 16 distriktshuvudorter mot placering 11 år 
2011. 
Näringslivsrankingen har kommunen tappat 20 placering-
ar, (2013 placering 125 och 2012 placering 105).
Ett projekt för samordnad varudistribution pågår, vilket 
bland annat ska underlätta för lokala mindre företag att 
lämna anbud vid upphandlingar.
Planberedskap finns med cirka 500 bostäder.
Inom Sösk görs en satsning på infrastrukturfrågor i syfte 
att få högre andel av investeringar i infrastruktur till 
sydöstra Skåne. Tillgängliga kulturarrangemang med hög 
kvalitet som marknadsförs på ett genomtänkt sätt skapar 
gemenskap och blir ett attraktivt inslag i staden.
Samarbetet inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och 
Simrishamn) med gemensamt marknadsföringsmaterial 
och webbplats har stärkt destinationen för besökarna.
Ystads museer är attraktiva besöksmål som lockar både 
kommuninvånare och turister.
Biblioteken ger god service till besökarna genom hög 
kompetens, god tillgänglighet och modern teknik.
Kommunen har den senaste 10-årsperioden haft befolk-
ningsökning.

Målet är delvis uppfyllt.

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

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden
Social Omsorg och Attendo Care AB har förlikats avse-
ende den rättsliga tvist kring tolkning av reglerna för 
ersättning inom hemtjänsten. Förlikningen innebär att 
Social Omsorg ska betala 3 mkr till Attendo samt stå för 
sina egna rättegångskostnader. Tidigare har kommunen 
förlorat i Tingsrätten och dömdes där att betala totalt 4,2 
mkr. Hade inte förlikning skett skulle tvisten tagits upp av 
Hovrätten.

God ekonomisk hushållning
Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska be-
sluta om finansiella mål som dels ska definiera vad ”god 
ekonomisk hushållning” är i den egna organisationen och 
dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/
utvärderingen. 
Kommunerna ska inte bara anta finansiella mål utan ock-
så verksamhetsmål i budgeten, som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. 

I respektive års årsredovisning ska en samlad bedömning 
göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god 
ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning upp-
nås när såväl de finansiella målen som de övergripande 
och strategiska målen huvudsakligen är uppfyllda.

Alla de tre övergripande finansiella målen har per 130831 
uppnåtts. Prognosen för helåret visar att två av målen 
kommer att uppfyllas. Det mål som inte uppfylls beror på 
att det prognostiserade resultatet på 32,7 mkr inte ham-
nar i samma nivå som förra årets resultat som var 44,4 
mkr.

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

Ystads kommun har god ekonomisk hushållning då såväl 
de finansiella målen som de övergripande och strategiska 
målen huvudsakligen är uppfyllda för helårsprognosen.
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* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksam-
het ska präglas av kvalitet och kundanpassat be-
mötande
• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och 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 vis-
telsetid i förskolan. 
Kvalitén i kommunens verksamhet är oftast mycket hög 
i de brukarundersökningar som görs. Den överträffar i 
många fall de mål som uppställts av kommunen.
I medborgarundersökningarna, senast våren 2012, lig-
ger resultatet för kommunen högt över genomsnittet för 
kommunerna vad gäller till exempel kommunens verk-
samheter och kommunen som en plats att bo på och leva 
i. Kommunen har infört nytt dokument- och ärendehan-
teringssystem 2012 med avsikt att därefter införa e-tjäns-
ter för ökad service till medborgarna.
Behörigheten till gymnasieskolan för kommunens elever 
är fortsatt hög. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöper-
spektiv
• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en 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.
Resultatet av genomförda luftmätningar visar att värdena 
håller sig väl under rekommenderad högsta nivå. 
Fortsatt arbete för att möjliggöra ökad sortering av olika 
fraktioner inom grund- och förskola fortgår.
Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till exempel 
bilupphandlingen finns det långtgående krav på utsläpps-
nivåer, och projektet för samordnad varudistribution för-
väntas ge positiva miljöeffekter.
Klimatsmarta måltider fortgår som planerat.
Museernas caféer serverar enbart ekologiska och/eller 
närproducerade produkter. Profilprodukter är fair trade-
märkta och/eller ekologiska.
Marietorps naturskola är en del av den verksamhet som 
pedagogiskt arbetar med de långsiktiga miljömål som 
finns både nationellt och lokalt.
Inom vård och omsorg används cyklar i stor utsträckning 



och effektiva körschema planeras för att minimera färdti-
den mellan brukarna. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

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

Analys 
Kommunens förväntas få ett positivt resultat.
Kommunen har tre finansiella mål, men endast två av må-
len kommer att uppfyllas med den nuvarande prognosen.
Kostnadseffektiviteten måste ständigt höjas, det vill säga 
att det måste hela tiden utföras mer verksamhet i förhål-
lande till de kostnader man har. 
Skatten har varit oförändrad sedan 2005.

Målet är i hög grad uppfyllt.

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

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys 
I genomsnitt har frisknärvaron varit 95,1 %, vilket är un-
der målsättningen på 97,0 %.
Verksamheten arbetar kontinuerligt för att höja persona-
lens kompetens, öka ansvarstagandet, utveckla och sti-
mulera personlig kreativitet. Utvecklingssamtal sker årli-
gen.
En ny kommungemensam medarbetarundersökning pla-
neras till hösten 2013 för att följa upp resultatet från 
2011 där Ystads kommuns totala resultat stod sig bra i 
förhållande till andra kommuner och statliga myndigheter 
där man gjort liknande undersökningar.

Målet är delvis uppfyllt.
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UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA 
MÅL (tertialresultat)

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

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

Utfall: Relationen per 130831 är 7,6 %.
Målet är uppfyllt.

Prognos: Relationen per 131231 beräknas bli 2,6 %.

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

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhål-
lande till år 2012 är 0,0 %. Periodens ökningstakt av skat-
teintäkterna är 3,8 %.
Målet är uppfyllt.

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 4,9 %. 
Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag beräknas 
bli 3,8 %.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Periodresultatet är positivt med 64,1 mkr vilket ger 
en ökning av egna kapitalet med 4,7 %. 
Målet är uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 131231 be-
räknas bli 32,7 mkr. Detta gör att det egna kapitalet ökar 
med 2,4 %. Inflationsprognosen för 2013 är 0,1 %.

Sammanfattning: Alla de tre övergripande finansiella 
målen har per 130831 uppnåtts. Prognosen för helåret 
visar att två av målen kommer att uppfyllas. Det mål som 
inte uppfylls beror på att det prognostiserade resultatet 
på 32,7 mkr inte hamnar i samma nivå som förra årets 
resultat som var 44,4 mkr.
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Finansiella rapporter, kommunen

  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  13.08.31 13.12.31 13.12.31 12.08.31 12.12.31
      
Verksamhetens intäkter Not 1 279,8  553,2  425,9  283,8 426,5
     varav jämförelsestörande post  20,0 20,0 - 20,5 20,5
Verksamhetens kostnader      Not 1 -992,0 -1 691,8 -1 571,5 -981,9 -1 512,6
Avskrivningar Not 2 -62,2  -92,4  -92,4  -57,3 -92,9
Verksamhetens nettokostnader  -774,4 -1 231,0 -1 238,0 -755,4 -1 179,0
Skatteintäkter            Not 3 717,3  1 074,5 1 068,6 701,5 1 043,9
Generella statsbidrag       
och utjämning            Not 4 129,0 193,4  184,4  118,9 177,7
Finansnetto Not 5 -7,8 -4,2  -9,4  0,3 1,8
   varav jämförelsestörande post  1,6 1,6 - - -

Årets resultat  64,1 32,7 5,6 65,3 44,4
      

  Utgående Prognos Utgående Utgående
  balans utg. bal. balans balans
Balansräkning (mkr)  13.08.31 13.12.31 12.08.31 12.12.31
     
Anläggningstillgångar Not 6 2 676,8 2 844,0 2 555,6 2 691,0
Omsättningstillgångar Not 7 447,3 300,2 342,0 307,2

S:a tillgångar  3 124,1 3 144,2 2 897,6 2 998,2
     
Eget kapital  1 349,9 1 349,9 1 315,9 1 315,9
Justering eget kapital  - - -5,5 -10,4
Årets resultat  64,1 32,7 65,3 44,4
S:a eget kapital Not 8 1 414,0 1 382,6 1 375,7 1 349,9
     
Avsatt till pensioner Not 9 29,3 28,8 27,3 28,2
S:a avsättningar   29,3 28,8 27,3 28,2
     
Långfristiga skulder  1 266,1 1 401,1 1 107,5 1 238,8
Kortfristiga skulder Not 10 414,7 331,7 387,1 381,3
S:a skulder  1 680,8 1 732,8 1 494,6 1 620,1

S:a eget kapital och skulder  3 124,1 3 144,2 2 897,6 2 998,2
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  Resultat Prognos Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)  13.08.31 13.12.31 12.08.31 12.12.31
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  64,1 32,7 65,3 44,4
Justering för av- och nedskrivningar  62,2 92,4 57,3 92,9
Ökning/minskning avsättningar Not 11 1,1 0,6 -0,1 0,9
Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg  -0,1 -0,1 -2,4 -3,5
Justering för övriga ej likvidpåverksande poster Not 8 - - -5,5 -10,4
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital  127,3 125,6 114,6 124,3
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -66,0 -50,0 -79,1 1,1
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter 8,2 7,5 3,4 3,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder  33,0 -49,6 7,5 1,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten  102,5 33,5 46,4 130,3
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -193,4 -349,5 -137,8 -226,5
Omklassificering till omsättningstillgång  - - - -
Försäljning av materiella anläggningstillg  7,1 7,1 3,2 4,3
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - - -2,0 -0,3
Försäljning av finansiella anläggningstillg  - - - -
Investeringsinkomster Not 12 0,8 1,5 1,8 2,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -185,5 -340,9 -134,8 -219,8
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring låneskuld  27,3 162,3 125,8 257,1
Ökning/minskning långfristiga fordringar  137,6 102,6 -22,0 -107,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  164,9 264,9 103,8 150,1
     
Årets kassaflöde  81,9 -42,5 15,4 60,6
Likvida medel vid periodens början  91,3 91,3 30,7 30,7
Likvida medel vid periodens slut Not 13 173,2 48,8 46,1 91,3
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader     
     
Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.      
20,0 mkr avser återbetalning av premier från AFA Försäkring för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielse-  
försäkring avseende åren 2005 och 2006.     
     
Not 2 Avskrivningar     
     
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 
Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar tom augusti 2013.     

Not 3 Skatteintäkter     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 13.08.31 13.12.31 13.12.31 12.08.31 12.12.31
Kommunalskatt 719,3 1 078,9 1 068,6 687,2 1030,9
Slutavräkning 2013 (2012) -5,1 -7,6  11,2 12,8
Slutavräkning 2012 (2011) 3,1 3,2  3,1 0,2
Summa 717,3 1 074,5 1 068,6 701,5 1 043,9
     
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     

 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 13.08.31 13.12.31 13.12.31 12.08.31 12.12.31
Inkomstutjämningsbidrag 129,5 194,3 189,6 120,2 180,3
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning     
inkl LSS -44,4 -66,7 -64,0 -45,2 -68,0
Regleringsbidrag/avgift 8,7 13,0 6,9 9,3 14,0
Kommunal fastighetsavgift 35,2 52,8 51,9 34,6 51,4
Summa 129,0 193,4 184,4 118,9 177,7
     
Not 5 Finansnetto     
     
Finansiella intäkter uppgår till 16,9 mkr och finansiella kostnader till 24,7 mkr.    
Av ränta på pensionsskulden beror 1,6 mkr på sänkning av diskonteringsräntan och klassificeras som jämförelse-  
störande post.     
     
Not 6 Anläggningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 13.08.31 12.08.31 12.12.31  
Materiella anläggningstillgångar  1 923,6 1 748,2 1 800,3  
       varav mark byggnader och tekn. anl 1 880,2 1 711,1 1 758,9  
                 maskiner och inventarier 43,4 37,1 41,4  
Finansiella anläggningstillgångar  753,2 807,3 890,7  
       varav värdepapper, andelar mm 30,0 31,6 30,0  
                  långfristiga fordringar 723,2 775,7 860,7  
S:a anläggningstillgångar 2 676,8 2 555,6 2 691,0  
     
Not 7 Omsättningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 13.08.31 12.08.31 12.12.31  
Exploateringsfastigheter - 7,7 7,8  
Fordringar 274,1 288,2 208,1  
Kassa och bank 173,2 46,1 91,3  
S:a omsättningstillgångar 447,3 342,0 307,2  
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Not 8 Eget kapital     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 13.08.31 12.08.31 12.12.31  
Eget kapital 1 414,0 1 375,7 1 349,9  
     varav periodens resultat 64,1 65,3 44,4  
            Kommungemensamt 1 040,6 1 005,3 1 005,3  
            Hamnfond 103,5 93,6 93,6  
            VA-fond - - -  
            Avfallsfond - 5,7 -  
            Pensionsavsättning 202,8 202,8 202,8  
            Förbyggande insatser för barn och       
 ungdomar 3,0 3,0 3,0  
     
Justering eget kapital, omklass VA-fond t     
långfr skuld o avfallsfond till förutbet int - -5,5 -10,4  
     
Av eget kapital utgör 60,9 mkr resultatutjämningsreserv.    
 
Not 9 Avsatt till pensioner     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 13.08.31 12.08.31 12.12.31  
Avsättning för pensioner exkl visstids-     
och avtalspension 21,0 19,3 19,9  
Avsättning för särskild avtalspension samt     
visstidspension 2,6 2,7 2,8  
Avsättning för särskild löneskatt 5,7 5,3 5,5  
Summa 29,3 27,3 28,2  
     
Not 10 Kortfristiga skulder     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 13.08.31 12.08.31 12.12.31  
Kortfristig skuld till koncernföretag 101,5 101,5 114,9  
Leverantörsskulder 26,4 30,1 48,0  
Exploateringsfastigheter 0,4 - -  
Övriga kortfristiga skulder 149,5 133,3 73,4  
Upplupna kostnader o förutbet int 136,9 122,2 145,0  
   varav årets avgiftsbest ålderspens inkl löneskatt  23,5 22,6 33,3  
S:a kortfristiga skulder 414,7 387,1 381,3  
     
Not 11 Ökning/minskning avsättningar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 13.08.31 12.08.31 12.12.31  
Ingående värde 28,2 27,3 27,3  
Periodens förändring exkl visstidspens etc 1,1 0,2 0,8  
     varav räntekostnad -1,7 -0,7 1,0  
     varav utbetalningar 0,9 0,9 -1,5  
Periodens förändring visstid- och särskild avtalspens -0,2 -0,3 -0,2  
     varav räntekostnad -0,1 -0,1 0,1  
     varav utbetalningar 0,4 0,5 -0,7  
Periodens förändring särskild löneskatt 0,2 0,0 0,2  
Utgående värde 29,3 27,3 28,2  
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Not 12 Investeringsinkomster     
     
0,7 mkr av årets inkomster avser anslutningsavgifter.     
     
Not 13 Likvida medel vid årets slut     
     
Av likvida medel vid perioden slut utgör 138,9 mkr nettoskuld till koncernföretag.    
 
Övrigt     
     
Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr: 13.08.31 12.08.31 12.12.31  
Avgiftsbestämd ålderspension 23,5 22,6 33,3  
Avsättning till pensioner 29,3 27,3 28,2  
Pensionsförpliktelse 663,7 633,7 624,3  
Total pensionsskuld 716,5 683,6 685,8  

Finansiella rapporter, kommunen

www.fotoakuten.se
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Långfristiga skulder
Låneportföljens storlek och sammansättning: 
Bank /Kredit- Räntetyp Belopp  Snitt-
institut (fast/rörligt) (kkr) ränta
Handelsbanken Fast 55 000 3,12%
Nordea Rörligt 125 000 1,90%
Kommuninvest Fast 899 700 2,88%
Kommuninvest Rörligt 117 000 1,79%
Dexia Fast 55 000 4,02%
Summa  1 251 700 2,75%

Räntebindningstid  Räntebindningsstrategi  
  Normportfölj Andel 
Ränteförfall  Belopp Andel förfall förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2013-08-31
0-1 415 000 0% 30% 33%
1-3 430 000 0% 40% 34%
3-5 386 700 0% 40% 31%
5-7 20 000 0% 40% 2%
7-10 0 0% 40% 0%
Summa 1 251 700   100,0%

Kapitalbindningstid  Kapitalbindningsstrategi  
  Normportfölj Andel 
Kapitalförfall  Belopp Andel förfall förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2013-08-31
0-1 462 000 25% 50% 37%
1-3 383 000 10% 40% 30%
3-5 386 700 10% 40% 31%
5-7 20 000 0% 20% 2%
7-10 0 0% 20% 0%
Summa 1 251 700   100,0%

Handels-
banken 55

Nordea 125 

Kommun-
invest 1 016,7

Dexia 55 

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)

Fast 81%

Rörligt 19%

Andelen fast respektive rörlig ränta
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 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Drift, nettokostnader mkr 13.08.31 13.08.31 13.08.31 13.12.31 13.12.31 prog/budg 
     
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -35,2 -43,1 7,3 -60,6 -64,6 4,0 
Kommunstyrelse - 
Kommunalförbund -82,5 -81,3 -0,6 -124,5 -122,0 -2,5 
Kommunstyrelse - Hamn 7,5 5,3 2,2 8,0 8,0 0,0 
Överförmyndarnämnd -2,0 -1,5 -0,5 -2,3 -2,2 -0,1 
Barn- och utbildningsnämnd -281,6 -297,1 15,5 -439,4 -442,4 3,0 
Kulturnämnd -17,9 -18,3 0,4 -27,1 -27,1 0,0 
Myndighetsnämnd -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 0,0 
Samhällsbyggnadsnämnd -61,0 -53,2 -7,8 -79,7 -79,7 0,0 
Socialnämnd -333,7 -344,2 10,5 -521,9 -516,2 -5,7 
Revision -0,5 -0,8 0,3 -1,2 -1,2 0,0 
Summa -807,1 -834,4 27,3 -1 249,0 -1 247,7 -1,3 
Finansiering o kommun-
gemensamt 871,2 835,6 35,6 1 281,7 1 253,3 28,4 
      
TOTALT 64,1 1,2 62,9 32,7 5,6 27,1 
       

Under Kommungemensamt redovisas pensioner och per-
sonalförsäkringar för samtliga anställda samt fackliga 
kostnader.

I Finansiering ingår skatter, generella statsbidrag och ut-
jämning, räntekostnader/intäkter, intern ränta, kapital-
kostnader, aktieägartillskott med mera.  

 Utfall Prognos Budget Avvikelse   
Investeringar mkr 13.08.31 13.12.31 13.12.31 prog/budg   
     
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -11,9 -12,3 -11,5 -0,8      
Kommunstyrelse - Hamn -16,8 -27,0 -45,0 18,0   
Barn- och utbildningsnämnd -4,6 -7,9 -7,8 -0,1   
Kulturnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0   
Samhällsbyggnadsnämnd -155,4 -294,1 -410,3 116,2   
Socialnämnd -3,9 -6,7 -6,1 -0,6

TOTALT -192,6 -348,0 -480,7 132,7   
     

Samhällsbyggnadsnämndens avvikelse beror på största 
delen på att byggande av Ystad Arena kommer att ha en 
lägre utgift än de medel som är avsatta. Prognosen är att 
85,0 mkr inte kommer att behövas 2013 utan först un-
der 2014. En annan stor avvikelse för samhällsbyggnads-
nämnden är att 25,0 mkr som är avsatta för utbyggnaden 

av Ystads avloppsreningsverk inte kommer att förbrukas 
under 2013. Det finns en större avvikelse för hamnen. En 
del av de pengar, 12,0 mkr, som sattes av för livstidsför-
längningen av färjeläge 4 kommer att förbrukas först un-
der 2014.
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Kommunstyrelse – Ledning o Utveckling
Ystads kommun är mitt uppe i visionsarbetet om hur 
Ystad ska se ut i framtiden, Ystad 2030. Dialog har förts 
med medborgarna bland annat genom Visionshörnan där 
det fanns en vägg där alla kunde skriva ner sina idéer och 
kartor där man kunde markera sina synpunkter om hur 
framtidens Ystad borde utformas. Det fanns också möjlig-
het att lämna in synpunkter via Facebook. Dialog har förts 
med företagare, byalag, pensionärsråd med flera.  Ma-
terialet är sammanställt och under hösten väntar politisk 
behandling av förslag till Vision Ystad 2030.
Byggandet av nytt badhus fortgår planenligt. Invigning 
planeras under hösten 2014. Planeringen av hallar som 
ersätter Österportshallen pågår.
Kommunfullmäktige i Ystad har beslutat att tillsammans 
med Simrishamns kommun och Destination Ystad Öster-
len Ekonomiska Förening bilda Destination Ystad Österlen 
AB och att upphandla turismverksamheten. Upphandling-
en genomförs när upphandlingsunderlaget godkänts av 
kommunerna.
Införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssys-
tem, Evolution fortsätter.

Den ekonomiska prognosen är ett överskott med 4,0 mkr.

Kommunstyrelse – Kommunalförbund
Kostnaderna för gymnasieverksamheten beräknas bli 2,0 
mkr högre än budgeterat, beroende på att en högre andel 
elever inom förbundet kommer från Ystad. 
Kostnaderna för räddningsverksamheten beräknas bli 0,5 
mkr högre än budgeterat.

Kommunstyrelse - Hamn
Pågående projekt
• Färjeläge 4 livstidsförlängning, projekt till och med 

2014. Åtgärder budgeterade 2013, till exempel bläs-
tring och målning, skjuts fram till 2014 då dessa be-
döms kunna genomföras billigare separat än under 
pågående stålarbeten, vilket var ursprungstanken. 
Upphandling av spårarbeten pågår.

• Dagvatten Revhuskajen, (miljödom), slutbesiktningar 
pågår. Asfalttopp läggs under hösten.

• Kollektivets omklädningsrum/dagrum. Projektet 
framskjutet till 2014. Planering påbörjas dock under 
året.

• Polen check-in. Avslutas i höst. ISPS-åtgärder med 
stängsel med mera återstår.

• Färjeläge 3 påldäck med mera. Studie påbörjas under 
2013, men eventuella åtgärder först 2014.

• Landströmsprojektet slutfört, småsaker återstår.
• VA-system inom hamnområdet undersöks avseende 

samtliga rörsystem för kartläggning, undersökning 
av eventuella föroreningshalter samt utredning av-
seende eventuella åtgärder (miljödom). Arbetet be-
räknas bli avslutade under oktober och genomförs 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

• EWP-projektet avvaktar beslut om eventuell etable-

ring varför insatserna hålls tillbaka. Redan beställda 
åtgärder genomförs, till exempel bullermätningar 
och bullerberäkningar.

Den ekonomiska prognosen på driften är ett överskott 
med 8,0 mkr, vilket är i nivå med budget.

Överförmyndarnämnd
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 en gemensam överförmyndarnämnd 
och ett gemensamt handläggarkansli med kontor i Ystad.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 0,1 
mkr.

Barn- och utbildningsnämnd
Arbetet pågår i de enskilda verksamheterna inom grund-
skola, grundsärskola samt vuxenutbildningen med de för-
bättringsområden som Skolinspektionen identifierat. För 
fritidshem och förskola har handlingsplaner upprättats 
med utgångspunkt i de övergripande förbättringsområ-
dena. 
Skolverket har beviljat vuxenutbildningen ett utökat antal 
platser på yrkesvux (i samarbete med Arbetsförmedling-
en, Österlengymnasiet, och Sydskånska gymnasieförbun-
det). En satsning för att bland annat motverka brist på 
arbetskraft med yrkesutbildning. Vuxenutbildningen har 
även beviljats ett riktat statsbidrag för att höja kvaliteten 
inom SFI. 
Arbetsmarknadsenheten har utökat sitt samarbete med 
Arbetsförmedlingen genom ett projekt med arbetsnam-
net femton plus femton (15+15). Syftet är att hjälpa lång-
tidsarbetslösa ungdomar och unga vuxna att komma in 
på arbetsmarknaden.
Kommunen har fått statsbidrag till åtta karriärtjänster, så 
kallade förstelärare. Tjänsterna utlyses internt i kommu-
nen och kommer att tillsättas under hösten. 
Utbyggnaden av Åvalla Skatepark är klar. Parkens förskola 
är färdigställd och har startat. Nytt kök och matsal plus 
ett nytt klassrum på Löderups skola invigdes i augusti 
2013. Köpingebro skolas om- och tillbyggnad startar i 
höst 2013. Denna kommer innebära att det planeras för 
tre nya klassrum, ny matsal och kök, ombyggda personal-
utrymmen, ny slöjdsal, nytt bibliotek och ny idrottsplats. 
Ombyggnaden av Berghusaskolans sista etapp till förskola 
kommer att starta. De lekredskap som tagits bort från för-
skolor och skolor på grund av fara, ska ersättas i höst.

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

Kulturnämnd
Ystads kommun erbjuder ett enormt kulturutbud på som-
rarna! Fem operasällskap intog Ystads Teater, tre allsångs-
kvällar i Norra Promenaden lockade 3 000 besökare, jazz-
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festivalen med artister från hela världen. Sommarteaterns 
Snövit med barn och unga artister, filmvisning i Fritidspar-
ken, Ystad International Military Tattoo och mycket mera 
gör att Ystad sticker ut som kulturstad. Den nybildade 
Marsvinsholmsteatern, som tog över sommarteater på 
Marsvinsholm lockade cirka 11 000 besökare. 
Nytt för i år är att publikräknare har installerats i Kloster-
trädgårdarna. Avläsningen visar att under perioden maj – 
juli har cirka 118 000 besökt trädgårdarna vilket bekräftar 
de antaganden som gjorts om att det är väldigt många 
människor som söker sig till klosterträdgårdarna.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Myndighetsnämnd
Bygglovsenheten såg under första tertialet en svag ned-
gång i antal inkomna ärenden. Nedgången har bestått 
under andra tertialet och är fortsatt svag. Den förkortade 
handläggningstiden som konstaterades under första ter-
tialet har bestått. Enheten konstaterar även att exempel-
ritningarna på hemsidan fortsatt att ge tydligt resultat i 
form av förbättrad kvalitetet på inkomna ritningar. Detta 
är positivt och ger i sig även en kortare handläggningstid 
då ärenden i flera fall än förut är kompletta från början. 
En ansökan om strandskyddsdispens och ett samråd har 
behandlats under andra tertialet 2013. Länsstyrelsen har 
överprövat myndighetsnämndens dispensbeslut, och där-
efter meddelat att Länsstyrelsen inte har någon erinran 
mot beslutet.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Samhällsbyggnadsnämnd
Resultatet från vårens tidiga dialog om fördjupningen 
av översiktsplanen för staden har under sommaren do-
kumenterats i en rapport. I den framgår bland annat att 
Visionshörnan besöktes av ungefär 1 300 personer.
Förvaltningen har arbetat mycket med den fördjupade 
översiktsplanen för Köpingebro.
Fokus på byarna, som är ett nytt dialogprojekt mellan 
kommunen och representanter från byarna, har startats 
upp i Svarte. Syftet med projektet är att för en by i taget 
titta på vad som är bra, vad som är mindre bra och vad 
som kan utvecklas i byn, framförallt i den fysiska miljön.
Under året har tio detaljplaner antagits eller godkänts av 
samhällsbyggnadsnämnden.
Arbetet med utbyggnaden av Nedraby vattenverk fortlö-
per under hela 2013 och kommer inte att vara avslutat 
förrän första halvåret 2015.
Ombyggnaden av Ystads reningsverk har påbörjats med 
en extern samarbetspartner. Starten av ombyggnaden är 
fortfarande osäker då tillståndsprövningen inte är helt av-
slutad.
Projektet Småbåtshamnen avslutades under våren.
Sammanslagning med Sydskånska gymnasieförbundets 
IT-avdelning är nu genomförd fullt ut.
Den långvariga vintern med återkommande snöfall har 

inneburit höga kostnader för vinterväghållning, halkbe-
kämpning och uppvärmning.
Markförsäljning av Almelund 1 (nya ICA-etableringen) har 
skett, försäljningspris 7,3 mkr. Paviljong Surbrunnen sål-
des under sommaren till Ystadbostäder för 7,0 mkr.
Under 2013 har kommunen köpt in fastigheten Bolmör-
ten 1 (gamla Willys) för köpeskillingen 8,0 mkr.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Socialnämnd
Under perioden har trygghetslägenheterna och det särskil-
da boendet på Väderleksvägen färdigställts. Det innebär 
att antalet lägenheter inom särskilda boenden ökat med 
24 stycken. Förvaltningen har avslutat första etappen i 
projektet hjälp- och stöd efter sjukhusvistelse. Projektet 
har resulterat dels i att medicinskt färdigbehandlade 
personer på sjukhuset försvunnit och därmed betalnings-
ansvaret. Likaså har tillgången till korttidsplatserna ökat 
delvis beroende på tillskottet av särskilda boendeplatser. 
För närvarande är det ingen kö till somatiska boendeplat-
ser, däremot finns ett fortsatt behov av demensplatser. 
Socialstyrelsen nya riktlinjer inom demensvården avseen-
de bland annat krav på höjd bemanning som skulle gälla 
från 2014 kommer att skjutas upp till 2015.
Behovet av gruppboende inom LSS är akut och vitesföre-
lägganden är överhängande. 
Inom individ och familjeomsorgen ligger antalet placerade 
i HVB-hem och familjehem på en oförändrad nivå likaså 
försörjningsstödet. 
Det samordnade psykiatriarbetet fortskrider enligt plan.

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 5,7 
mkr.

Finansiering och kommungemensam verksamhet
Det finns två stora avvikelser och dessa är positiva. Den 
första är att AFA Försäkringar har beslutat att återbetala 
premierna för åren 2005 och 2006 gällande de kollektiv-
avtalade försäkringarna AGS-KL och Avgiftsbefrielseför-
säkringen. För kommunens del är det ungefär 20,0 mkr 
som återbetalas. Den andra är skatteintäkterna som för-
väntas bli 14,8 mkr högre än budgeterat.
Finansnettot kommer att vara negativt, men ger en positiv 
avvikelse i förhållande till budget.
Det finns även negativa poster inom finansieringen och 
kommungemensam verksamhet. Årets kostnader för 
pensioner ger en negativ avvikelse. Den kommungemen-
samma finansieringen har kompenserat nämnderna, en-
ligt gällande regelverk, för kapitaltjänstkostnader i större 
utsträckning än den förväntade budgeten. Slutligen så 
räckte inte de budgeterade pengarna riktigt till för de lö-
neökningarna som blev för åren 2012 och 2013.

Den ekonomiska prognosen är ett överskott med 28,4 
mkr.
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Finansiella rapporter, koncernen

  Resultat Prognos Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  13.08.31 13.12.31 12.08.31 12.12.31
     
Verksamhetens intäkter  551,6  944,4  556,2 816,4
 varav jämförelsestörande post 22,1  22,5  22,7 23,1
Verksamhetens kostnader       -1 175,9 -1 955,3 -1 179,2 -1 786,1
     
Avskrivningar  -103,7  -155,9  -97,2 -154,8
Verksamhetens nettokostnader  -728,0 -1 166,8 -720,2 -1 124,5
     
Skatteintäkter             717,3  1 074,5 701,5 1 043,9
     
Generella statsbidrag      
och utjämning             129,0 193,4 118,9 177,7
     
Finansnetto  -34,3  -49,7 -31,5 -45,7
Resultat före bokslutsdisp o  skatt  84,0 51,4 68,7 51,4
     
Extraordinära intäkter  - - - -
Resultat före skatt  84,0 51,4 68,7 51,4
     
Skatt/minoritetsandel  -0,2 -0,1 -0,1 5,5
     
Årets resultat  83,8 51,3 68,6 56,9

     

  Utgående Prognos Utgående Utgående
  balans utg. bal. balans balans
Balansräkning (mkr)  13.08.31 13.12.31 12.08.31 12.12.31
     
Anläggningstillgångar  3 272,0 3 489,6 3 039,1 3 128,4
 varav materiella  3 260,2 3 442,9 3 025,6 3 111,5
 varav finansiella  11,8 46,7  13,5 16,9
Omsättningstillgångar  462,8  315,1  368,2 299,8
 varav förråd o övriga  288,9 247,9  320,1 207,6
 varav kassa o bank  173,9  67,2  48,1 92,2
     
S:a tillgångar  3 734,8 3 804,7 3 407,3 3 428,2
     
Eget kapital  1 379,8 1 379,8 1 333,5 1 333,5
Justering av eget kapital  0,2 0,2 -5,5 -10,6
Årets resultat  83,8 51,3 68,6 56,9
S:a eget kapital  1 463,8 1 431,3 1 396,6 1 379,8
     
Avsatt till pensioner  35,7  35,2  33,3 34,0
Övriga avsättningar  44,4  44,4  49,9 44,4
S:a avsättningar   80,1 79,6 83,2 78,4
     
Långfristiga skulder  1 755,4 2 040,2 1 556,1 1 655,6
Kortfristiga skulder  435,5 253,6 371,4 314,4
S:a skulder  2 190,9 2 293,8 1 927,5 1 970,0
       
S:a eget kapital och skulder  3 734,8 3 804,7 3 407,3 3 428,2
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Finansiella rapporter, koncernen

  Resultat Prognos Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)  13.08.31 13.12.31 12.08.31 12.12.31
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  83,8 51,3 68,7 51,4
Justering för av- och nedskrivningar  103,5 155,7 97,2 154,4
Justering för gjorda avsättningar  1,7 1,2 -0,3 -5,1
Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg  0,1 -0,1 -3,3 -6,9
Just för övriga ej likv.påverkande poster    -5,4 -4,9
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital  189,1 208,1 156,9 188,9
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -90,4 -49,3 -53,4 60,5
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  9,0 9,0 2,1 0,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder  121,1 -60,8 24,9 -32,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  228,8 107,0 130,5 218,2
       
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -253,0 -488,5 -199,1 -349,1
Försäljning av materiella anläggningstillg  0,1 0,1 4,8 13,9
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - - -2,2 -0,4
Försäljning av finansiella anläggningstillg  - - - -
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster  0,8 1,5 1,7 2,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -252,1 -486,9 -194,8 -332,9
       
Finansieringsverksamheten     
Förändring låneskuld  99,8 384,6 78,2 177,7
Ökning/minskning långfristiga fordringar  5,2 -29,7 2,9 -2,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  105,0 354,9 81,1 175,6
       
Årets kassaflöde  81,7 -25,0 16,8 60,9
Likvida medel vid periodens början  92,2 92,2 31,3 31,3
Likvida medel vid periodens slut  173,9 67,2 48,1 92,2
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 Mål              Måluppfyllelse            

Ytornet AB

Sammanfattning koncernen

Ystad Energi AB

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 9,7 11,2 19,4 19,4

Verksamhetsöversikt   
En kall vinter, särskilt mars, har medfört att energikon-
sumtionen är högre än prognosen för år 2013 och då i 
första hand för fjärrvärmen men även i viss utsträckning 
för elnätet. Öppet Stadsnätverksamheten har haft en 
jämn tillströmning av nya kunder. Inga särskilda händelser 
har inträffat som påverkar verksamheten framåt.

Ekonomi
Tertialresultatet för fjärrvärme ligger över prognosen, el-
nätsverksamheten och övrig verksamhet ligger i nivå med 
budget för perioden. Resultatprognosen för helåret ligger 
ännu så länge i linje med budget.

Årets investeringar
Inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört 
med budget har genomförts eller planeras.

Framtid
Ett fel uppstod på en av bolagets transformatorer i mars,  
vilket föranleder en tidigareläggning av investeringen av 
två nya transformatorer (redundans). Investeringen kom-
mer 2014-2015 på grund av cirka ett års leveranstid.
 
Bolaget ser fram emot en stabil drift och god ekonomi.
  

1. Finansiella mål
• Tertialresultatet     Något över plan

2. Verksamhetsmål
• Nya kunder Öppet Stadsnät
• Fjärrvärme Köpingebro
• Solceller på Anoden

• Solpaneler i Köpingebro
• Byte kvicksilverarmaturer
• Ombyggnad av Stadsnätscentralen
• Plug-in hybrid till bilpool

    

    Enligt plan
    Utbyggnad pågår
    Pilotprojekt, solcellerna är uppsatta och uppföljning 
    sker    
    Pilotprojekt
    Utbyte pågår
    Byggstart sept, pågår t o m årsskiftet
    Beställt

   
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 pe-
rioden på ett underskott. Räntekostnaderna har periodi-
serats och belastat bolaget för de första åtta månaderna. 
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 bokslu-
tet. Förändring av eget kapital beräknas bli noll för 2013.
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 Mål              Måluppfyllelse               

Sammanfattning koncernen

AB Ystadbostäder

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) -0,2 4,5 4,7 4,5

Årets verksamhet
Två byggprojekt har startat under året, dels ett trygghets-
boende med 16 lägenheter i kv Åkerblom 2 i centrala 
Ystad och dels 37 smålägenheter i kv Thorsson Östra 21 
i Folkets Park. Båda projekten beräknas vara inflyttnings-
klara under våren eller försommaren nästa år. En pavil-
jong med åtta lägenheter i kv Thorsson Östra har köpts 
av kommunen för 7,0 mkr och övergick i bolagets ägo 
den 1 juli 2013. När byggnationen i kv Thorsson Östra är 
klar, kommer fastigheten således att innehålla 45 stycken 
smålägenheter och blir ett välkommet tillskott till bostads-
marknaden i Ystad.

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

I bolagets investeringsplan för åren 2013-2020 ingår 
nybyggnation av 380 lägenheter och upprustning av 40 
lägenheter (Lichton 1) för en totalt kalkylerad kostnad 
på 656,0 mkr. För att klara egenfinansieringen av bygg-
projekten på ungefär 20 procent och för att uppnå ac-
ceptabla rörelseresultat behöver viss fastighetsförsäljning 
genomföras.

Ekonomi
Tertialrapporten för januari-augusti redovisar ett vinstre-
sultat på 4,5 mkr och är något bättre än budgeterat. Bo-
laget har tvingats göra ett uppehåll under 2013 i HLU-sys-
temet (Hyresgäststyrt Lägenhets Underhåll) för att minska 
kostnaderna i fastighetsförvaltningen. Tillsammans med 
hyresgästföreningen ska en ny modell för lägenhetsun-
derhållet tas fram till 2014. Prognosen för hela året är att 
det budgeterade vinstresultatet och avkastningskravet på 
4,7 mkr nära nog kommer att uppnås.

Årets investeringar
Årets investeringar är omfattande och under rapportpe-
rioden uppgår de till cirka 61,0 mkr. Köp av tomtmark har 
skett för drygt 26,0 mkr och investering i byggnader för 
knappt 35,0 mkr. Den totala investeringsvolymen för året 
bedöms uppgå till cirka 90,0 mkr.

Framtid
Fokus läggs på att bygga hyreslägenheter och bidra till 
kommunens utveckling med tillväxt. Strategiska markköp 
har skett som en förutsättning för nyproduktionen och 
det ser mycket lovande ut de närmaste åren. Ett stort pro-
blem är kostnadsnivån vid nyproduktion, som kräver hö-
gre hyror än vad många kan eller vill betala. En möjlighet 
att pressa byggpriserna utan att ge avkall på kvaliteten är 
Sabo:s så kallade Kombohus vilket kommer att undersö-
kas noggrant.

1. Finansiella mål
• Soliditeten > 15 procent
• Avkastningen > 4,7 mkr

     Båda målen bedöms bli uppfyllda.

2. Verksamhetsmål
• Årlig nybyggnation med 40 lägenheter.     53 lägenheter håller på att byggas och målet kommer

    att uppnås.        
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Ystads Industrifastigheter AB

Sammanfattning koncernen

Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) -6,4 -0,8 -5,3 -1,1

Årets verksamhet
Under året har volymerna avseende den godsrelaterade 
verksamheten ökat medan den passagerarrelaterade har 
minskat. Polferries satte i början av året in fartyg num-
mer två, vilket visar en positiv påverkan på volymerna. I 
år var vintern lång och detta påverkade, tillsammans med 
rådande lågkonjunktur i Danmark, resandet redan under 
tertial ett. Sommartrafiken har inte uppvägt nedgången 
och en minskning kan även skönjas här. Turisttrafiken har 
inte motsvarat förväntningarna, vilket även påverkar in-
täkterna.

Verksamheten i övrigt har kännetecknats av kraftiga be-
sparingar för att möta avkastningskravet. Kostnadsredu-
cering har gjorts avseende underhåll, vilket på sikt inte är 
en bra lösning då bolaget redan tidigare har ett eftersatt 
underhåll. Vidare har antalet anställda reducerats och det 
finns idag endast ett minimum av resurser för att klara 
den dagliga verksamheten. Inte heller detta är en hållbar 
lösning för framtiden. Arrendet har i prognosen minskats 
enligt överenskommelse med ägarna avseende 2013. Dis-
kussion om framtida arrendeavtal står dock på agendan 
framöver.

Ekonomi
Resultatet per tertial 2 stannar vid -0,8 mkr. Det för perio-
den uppnådda resultatet är markant bättre än budgeterat 
och i jämförelse med samma period ifjol. 

Resultatet kan i synnerhet härledas till minskade perso-
nalkostnader samt kostnader i samband med underhåll 
och reparationer av inventarier och markanläggningar. 
Det bör dock tilläggas att 2012 var ett extremt år främst 

gällande miljöförbättrande åtgärder samt offensiva un-
derhållsåtgärder som genomförts, i kombination med en 
lägre omsättning till följd av bland annat varvsuppehåll.

Samtidigt ser bolaget att intäkterna minskar under de två 
första tertialen och beräknas att göra så även under hös-
ten, då det av erfarenhet är känt att hösten är en svag 
intäktsperiod. Prognosticerat resultat för helåret beräknas 
till -1,1 mkr.

Årets investeringar
Några investeringar har inte gjorts under de två första ter-
tialen och några större investeringar är heller inte plane-
rade för resterande del av 2013. 

Framtid
Konjunkturer, årscykler med mera är några parametrar 
som påverkar hamnverksamheten. Den tydliga trenden 
är dock att verksamheten ökar och kommer att fortsätta 
att öka över tiden. Detta innebär att bolaget måste vara 
proaktivt och fortsätta att leverera en bra produkt med 
den servicenivå kunderna förväntar sig. Investeringar i 
hamnanläggningar är kostsamma men ska fördelas över 
många år. Intäkter och kostnader möts därför inte alltid 
enligt önskemål varför det vissa år blir ett underskott och 
vissa år ett överskott i verksamheten. Bolaget har en stark 
balansräkning just för att hantera detta, vilket naturligtvis 
är meningen. Alla beslut om investeringar och större un-
derhållsåtgärder är beroende av hur länge åtgärden res-
pektive investeringen ska hålla och därmed även den tid 
bolaget har på sig att finansiera densamma. Det är där-
för viktigt, för den långsiktiga planen, att ägarna snarast 
anger inriktning avseende hamnens framtida placering.

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

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

Årets verksamhet
Sanering av dieselutsläpp är klar i kv Cylindern 1 (Veolia), 
beräknad slutkostnad cirka 1,1 mkr. Krav har ställts till hy-
resgästen. Detaljplaner i kv Verkmästaren samt Kv Lillö. 
Nordic Fitness uppsägning/avflyttning från kv Heden 3. 
Energiuppföljning har gjorts liksom genomgång av brand-
skyddsansvar med hyresgäst/fastighetsägare.

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget. Låneskulden har 
minskat med 5,0 mkr.
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Mål              Måluppfyllelse

Ystads Teater AB

Sammanfattning koncernen

Årets investeringar
Takomläggning på Forum Ystad, kv Vemmenhög, be-
räknad utgift cirka 0,2 mkr. Ombyggnad av två hissar på 
grund av lagkrav, cirka 0,1 mkr. Byte av fönster i kv Heden 
3 cirka 0,2 mkr.
Detaljplan kv Lillö 0,3 mkr exklusive arkitekt och utred-
ningskostnader, detaljplan kv Verkmästaren 0,2 mkr ex-
klusive utredningskostnader.

Framtid
Bolaget jobbar för att uppfylla verksamhetsmålen. Dessa 
mål är uthyrning av lediga lokaler samt utveckla fastighe-
terna till attraktiva lokaler för Ystads näringsliv. Planera för 
bostäder på kv Lillö, cirka 160 lägenheter. 
Köp av strategiska fastigheter/tomter. Försäljning av opri-
oriterade fastigheter/mark.

 

1. Finansiella mål
• Avkastningskrav 5,0 mkr
• Soliditet 8-15%    

    Kommer att uppnås
    Kommer att uppnås

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) -0,1 -0,3 0 0

Årets verksamhet
Under årets åtta första månader har i stort sett alla 
arrangemang genomförts med något sjunkande besöks-
siffror. Antalet besökare ligger på 24 000, vilket är 5 000 
personer färre än samma period 2012. Verksamheten har 
kunnat bedrivas planenligt, vilket har lett till en relativ 
jämn belastning för personalen. Dock är bolaget väldigt 
sårbart vid sjukdom och bortfall av personal. Sommarpe-
rioden, som innehöll fem olika operor och jazzfestivalen, 
var välbesökt. 

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

Ekonomi
Tertialrapporten för Ystads Teater AB visar ett underskott 
på 0,3 mkr. Exklusive fastighetsavsättning stannar resulta-
tet vid -0,1 mkr. Ett tämligen svagt resultat i förhållande 
till budget, vilket i synnerhet kan härledas till att bola-
get har haft en del kostnader som bedöms vara av en-
gångskaraktär. Underhåll och iordningställande av caféet 
har genomförts, vilket totalt handlar om kostnader strax 
under 0,1 mkr. 
På intäktssidan följer bolaget fjolårets siffror. Caféet har 
dock ökat sin försäljning med drygt 200 % jämfört med 
samma period 2012. Jazzfestivalen står för 10 % av om-
sättningen minus koncernbidraget.

Bedömningen är att tertial 2 är lite svagare än budgete-
rat, men att bolaget till årets slut skall kunna redovisa ett 
nollresultat.

Årets investeringar
Bolaget har under de första två tertialen investerat i en 
ny scenramp bakom scen, som ska underlätta för in- och 
utlastning kring föreställningar. Under tredje tertialet 
kommer en luftsluss att installeras för att behålla befintlig 
husvärme. Med ett ordentligt scenintag och värmesluss 
bedöms även energikostnaderna att minska då varmluft 
inte längre kommer att försvinna ut ur fastigheten. 

Vidare har även bolaget gjort investeringar i köket med ny 
spis och ny golvmatta. Under tredje tertialet kommer även 
en ny fläkt att installeras. Denna innebär en bättre arbets-
miljö, men bedöms också innebära mindre negativ påver-
kan på målningen i caféet. Dessa investeringar är delvis 
budgeterade vid årets ingång, men bedöms inte påverka 
bolagets resultat nämnvärt då livslängden bedöms vara 
lång, samt att i synnerhet de scenrelaterade investering-
arna bedöms spara in på energikostnader framöver. 

Framtid

Bokningsläget under resterande 2013 får ses som väldigt 
gott. Långsiktigt måste man titta på förbättrade toaletter 
i de publika utrymmena. Ska man behålla nuvarande nivå 
på verksamheten bör man börja titta på om det är möjligt 
att utöka teaterns byggnad för att inrymma kök och verk-
städer med mera.
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1. Finansiella mål
• Ystad Teater skall uppnå budgeterat resultat efter 

koncernbidrag.
     Bedöms uppfyllas.

2. Verksamhetsmål
• Motsvarande mängd arrangemang och publik som 

2012
     Bedöms uppfyllas med en liten nedgång av antalet 
     besökare.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Mål              Måluppfyllelse

 AB Ystads Saltsjöbad

Sammanfattning koncernen

Mål        Måluppfyllelse

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o 
skatt (mkr)

1,2 2,0 1,5 1,5

Årets verksamhet
Omläggning av tak samt målning av söderfasad på West 
Side. Renovering och ombyggnad av juniorsviter i West 
Side.
Målning av utvändig pool samt hårdgörning för parkering 
väster om West Side.

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget beroende på ökad 
hyresintäkt samt att planerade underhållskostnader delvis 
påbörjats men inte fakturerats.

Årets investeringar
Planerad påbyggnad SPA.

Framtid
Uppfylla verksamhetsmålet

1. Finansiella mål
• Avkastningskrav 1,5 mkr
• Soliditet minst 15%    

     Kommer förmodligen att uppnås.
     Kommer förmodligen inte att uppnås.

2. Verksamhetsmål
• Om- och tillbyggnad enl långtidsplan         Kommer delvis att uppnås

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat (mkr) 3,7 -1,9 0,0 -1,1
 

Årets verksamhet
Förbundet har sedan årsskiftet tyngts av tidigare genom-
förd upphandling av sotning. Upphandlingen har prövats 
av både Förvaltningsrätt och Kammarrätt om huruvida 
den är korrekt utförd. De rättsliga instansernas bedöm-
ning är att SÖRF utfört upphandlingen av ny sotningsen-
treprenör på ett korrekt sätt.

Under 2012 inkom 13 ansökningar om egensotning och 
vid månadsskiftet augusti-september 2013 har 4 000 
ansökningar inkommit. För att klara av den enorma ad-
ministrativa uppgift som dessa ansökningar medfört har 
operativ personal kallats in på övertid för att försöka korta 
svarstiderna. I maj anställdes en skorstensfejartekniker 
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Sammanfattning koncernen

Mål              Måluppfyllelse

som konsult för att med långvarig yrkeskunskap kunna 
behandla inskickade ansökningar på ett korrekt sätt inom 
rimlig tid.
Information till kommuninvånarna har varit och är alltjämt 
en viktig fråga. Det har inneburit att förbundet tagit hjälp 
av ett professionellt mediaföretag för att nå ut med kor-
rekt information till kommuninvånarna via annons i dags-
tidningar samt på webbplatsen. 
Förhoppning är att nationella myndigheter, Sveriges 
Kommuner och Landsting och departement får kunskap 
och kännedom om frågan och påverkar kommunernas 
brandförebyggande arbete som sotningen utgör.

Ekonomi
Beslut har fattas om en förändring av diskonteringsräntan 
som används i pensionsskuldsberäkningen, RIPS. Denna 
ska sänkas med 0,75 procentenheter. Denna sänkning 
medför att pensionsskulden i sin tur ökar markant. Pen-
sionsskulden för SÖRF har för 2013 ökat med 1,1 mkr 
inklusive löneskatt, vilket är kostnadsfört för innevarande 
period. 
AFA Försäkring har tagit beslut att sänka och återbetala 
premier för avtalsgruppsjukförsäkringarna för åren 2005-
2006. SÖRF kommer under november månad få återbetalt 
cirka 1,0 mkr, vilket är medtaget i prognosen per helår.

Sotningsproblematiken har tagit mycket av personalens 
energi, men även en hel del ekonomiska resurser. Proble-
matik kring juridik, kommunikation och sotningsexpertis 
har medfört kostnader utöver budget. Totalt överstiger 
konsultkostnaderna budget med 0,6 mkr.

En intensiv sommar utryckningsmässigt med en stor ök-
ning av antalet larm har genererat högre personalkost-
nader på deltidssidan med 0,5 mkr. Antalet larm och 
efterföljande personalkostnader är svåra att reglera och 
budgetera.

Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann 
uppföljning och kostnadskontroll genomförs för att 
upprätthålla en god ekonomisk balans.
Förbundet uppvisar efter årets åtta månader totalt ett un-
derskott på 1,9 mkr. Prognosen för helåret beräknas till 
minus 1,1 mkr. 

Årets investeringar
Av budgeterade investeringar på 2,4 mkr har 1,0 mkr för-
brukats. Investeringarna för 2013 bygger till största delen 
på att förstärka och förbättra arbetsmiljön för brandper-
sonalen både före, under och efter insats. SÖRF fortsätter 
även med miljöarbetet för övningsområde, ren brandsta-
tion och miljöanpassade båtmotorer.

Framtid
SÖRF deltar i arbetet med att lösa problematiken kring 
rekrytering av RiB anställda (deltid) tillsammans med Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap och landets 
räddningstjänster. En avslutande konferens av totalt tre 
äger rum i Malmö i november. Målet med konferenserna 
och mellanliggande arbete är att ta fram förslag på håll-
bar rekrytering av landets deltidsbrandmän framöver.

1. Finansiella mål
• Ekonomin ska vara i balans. SÖRF ska ha en god 
       ekonomisk hushållning på kort och lång sikt.

• Det egna kapitalet ska vara > 0.

• Det årliga resultatet efter avskrivningar och finan-
        siella kostnader ska vara > 0.

• Prognosavvikelsen ska vara < 1%.

Förbundet arbetar med stor ekonomisk medvetenhet 
och en genomgående helhetssyn på hur resurserna dis-
poneras. SÖRF planerar, organiserar och utför arbetet 
på ett så effektivt sätt som möjligt för att skapa trygg-
het för medborgarna.

Tidigare års goda resultat har resulterat i ett stabilt eget 
kapital.

Resultatet efter andra tertialet och prognosen för året 
visar att måluppfyllelse ej kommer att uppnås.

Prognosavvikelsen kommer att överstiga 1 % för 2013 
enligt beräknad prognos.  
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

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 inom en snar framtid.   

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.

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat (mkr) 0,5 2,3 0,3 2,5

Årets verksamhet
Årets planerade verksamhet har kommit igång mycket bra. 
Planerade inspektioner följer verksamhetsplanen för 2013 
och uppföljning av besöksfrekvensen sker varje månad.  
Inspektionerna som skett med stöd av miljöbalken har 
även fått rådgivning med anledning av att miljöförbundet 
tagit beslut om en riskbaserad taxa. I och med rådgivning 
blir utgångspunkten densamma för alla verksamheter. 
Verksamheterna får samma chans att åtgärda de even-
tuella avvikelser som framkommit vid inspektionen. För-
hoppningsvis leder detta till att verksamheterna tar tag 
i sina avvikelser och inte behöver flyttas till en klass med 
fler antal tillsynstimmar.

Under året har det presenterats en del rapporter som 
sammanställts efter tillsyn. De rapporter som presenterats 
är bland annat från tillsyn på offentliga lokaler (kyrkor, 
bibliotek, teater), bilverkstäder och tillsyn av öl, tobak och 
läkemedel, återvinningsstationer, strandbad och tillfälliga 
livsmedelsarrangemang. Under året har det prioriterats 
tillsyn på verksamheter som ligger inom vattenskyddsom-
råden. Inspektioner har skett både på lantbruk och frukt-
odlingar. Tillsyn har också skett på badplatser med utökat 
strandskydd samt bassängbad, vindkraftverk och skolor. 
Projektet om PCB-sanering har återupptagits och det har 
inkommit flera saneringsintyg. Provtagning har skett av 
dunkvatten (för analys av mikrobiologisk standard) i livs-
medelsvagnar/fordon.  Kontroll av redlighet, det vill säga 
att kunden får vad den betalar för har skett på verksam-
heter där det tillagas mat. Kontroll av livsmedelshantering 

har även skett på tillfälliga arrangemang som Kiviks mark-
nad, International Street Market och Tomelilla marknad. 

Hemsidan uppdateras mer kontinuerligt än tidigare och 
viktig information läggs ut efterhand. Några gånger har 
information lagts ut då förbundet fått många påringningar 
om samma klagomål som till exempel på gödsellukt vid 
Bergsjöholm eller som allmän information om vad som 
gäller vid biltvätt.

Genomgång av taxorna har skett under sommaren. Det 
är viktigt att miljöförbundet kan stå bakom det antal tim-
mar som verksamheten debiteras för gällande tillsyn eller 
prövning.  Det som troligtvis kommer att ske är att något 
färre verksamheter kommer att ha fortsatt årlig debite-
ring. De som inte längre kommer att ha årlig debitering 
kommer istället att debiteras med timavgift vid besöket. 
Någon större skillnad mot idag kommer det troligtvis inte 
att bli framöver vad det gäller tillsynstimmar.

Det finns vakanta tjänster som för närvarande är tillsatta 
som vikariat i avvaktan på beslut om taxeändring. Dess-
utom pågår hela tiden arbete med att minska antalet ad-
ministrativa timmar och istället vara mer ute på tillsyn.

Uppföljning av tidsrapportering sker efter varje månad. I 
rapporteringen ingår bland annat tid som lagts på utbild-
ning, semester, omvärldsbevakning samt vilken tid som 
lagts på inspektioner och prövningar. Det finns inget som 

Sammanfattning koncernen

• 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.  
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Sammanfattning koncernen

tyder på att tillsynen för 2013 inte kommer att uppfyllas 
enligt verksamhetsplanen.

I juni projektanställdes en miljöinspektör för inventering 
av enskilda avlopp. Rutinen för enskilda avlopp ändrades 
och den totala ansökningstiden är nersatt till 1,5 år innan 
föreläggande skickas ut. Inventering av enskilda avlopp 
pågår och efter årets slut finns det cirka 900 avlopp kvar 
att inventera. 

Arbetet med att ta fram nya riktlinjer gällande att kunna 
ge dispenser för att använda bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområde är ett arbete som pågår. Nya riktlinjer 
var i stort sett klara när det kom ett nytt kommittédirektiv 
och återigen så måste riktlinjerna justeras. Nytt uppgrade-
rat dataprogram MACRO-DB 4.0 är försenat vilket även 
försvårar arbetet med nya riktlinjer. Inför arbetet med att 
revidera riktlinjerna har det varit flera möten med bland 
annat Länsstyrelsen. Kontakt har även tagit med andra 
kommuner, Sveriges Lantbruks Universitet, Havs- och vat-
tenmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting samt 
personer som är väl insatta i bekämpningsmedel.

I maj anordnades en avloppsmässa på Folkets Park i Tome-
lilla. På mässan fanns representanter från VA-enheterna 
från våra medlemskommuner, personal från miljöförbun-
det samt utställare och entreprenörer. Mässan var mycket 
välbesökt och uppskattad.

Under våren hölls en utbildning från Länsstyrelsen om hur 
man skriver föreläggande, beslut och annat som myndig-
heten bör vara observant på i rapportskrivning. Flera av in-
spektörerna har varit på utbildningar för att få fördjupade 
kunskaper inom sitt ämnesområde.

En av livsmedelsinspektörerna var i Tyskland under en 
vecka i maj och träffade tyska kolleger för gemensamma 
inspektioner. Gemensamma träffar tillsammans med Tysk-
land och Polen ingår i EU-projektet ”Food Hygiene and 
Food Safety in the Baltic region-Focus on Food”. 

På övningen som var i Simrishamn ”10 år efter Fu Shang 
Hai” var miljöförbundet representerade med både tjäns-
temän och politiker. Dagen efter var det seminarium på 
Kimo Baltic i Simrishamn där miljöförbundet hade föreläs-
ning om överskridande planer som bygger på MSB:s 27 
riskområde tillsammans med SÖRF.

Ekonomi
Resultat för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund per 
tertial två stannar vid ett plusresultat om 2,3 mkr. För-

bundets ekonomi, budget och verksamhetsplanering har 
under de senaste 20 månaderna styrts upp markant. Pro-
cessen fortgår ännu och den fulla utväxlingen kommer att 
ske under första halvan av 2014. Prognosticerat resultat 
för 2013 beräknas till 2,5 mkr. Bedömningen är att in-
täkterna inte kommer att öka i samma takt andra halvan 
av 2013 samt att kostnadsmassan är under full kontroll. 
Förbundet arbetar ännu med att få sin verksamhet, orga-
nisation och övriga bitar på plats och det är därför ännu 
lite osäkert vad året ekonomiskt kommer att visa. Det kan 
i vart fall konstateras att verksamheten kommer att gene-
rera ett överskott vid årets slut.

Intäktssidan följer i stort sett budget och prognos med 
ett marginellt positivt överslag totalt sett, där årsavgifter 
avviker något negativt, men där tillsyn och prövning är 
något bättre än förväntat. Personalkostnader samt övriga 
kostnader visar ett positivt överskott i jämförelse mot bud-
get. Personalkostnaderna visar ett positivt överskott mot 
budget på grund av att vakanta tjänster inte har tillsats 
tillsvidare, då behovsutredning påvisar att så inte behöver 
ske i dagsläget. 

Det goda resultatet påvisar även att det hårda åtstram-
ningsarbetet, ekonomiuppföljningen och goda budgetar-
betet börjar bära frukt i form av en stabil ekonomi och 
i förlängningen även ett tryggt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund. Det bör även nämnas att det goda resulta-
tet inte kommer som någon jätteöverraskning då inhyrd 
konsult under hösten 2011 påvisade att förbundet har 
potentialen att utvecklas enligt ovan. Det var hörnstenen 
till att förbundet fick en andra chans av sina ägare, en 
andra chans som förbundet också tog. 

Årets investeringar
Inga större investeringar är planerade, dock pågår ett ar-
bete med att se över datautrustningen på kontoret samt 
nya mobiltelefoner. 

Framtid
Fokus på att taxa och tillsyn stämmer överens. Det ligger 
även sedan tidigare ett ansvar på varje handläggare att ha 
fyra timmars kostnadstäckning per dag. 

Framöver kommer rutiner att revideras/uppdateras med 
fokus på att effektivisera handläggningen och minska ad-
ministrativ arbetstid.

Förbundet ser positivt på framtiden efter ett par tuffa år. 
Förväntningarna och målsättningen är att bli en attraktiv 
arbetsgivare med ett gott ekonomiskt resultat. 
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Mål              Måluppfyllelse

Sammanfattning koncernen

1. Finansiella mål
• 55 % kostnadstäckning    Bedöms att uppfyllas. 

2. Verksamhetsmål
• Miljöförbundets kompetens och erfarenhet är av-
       görande faktorer för att kunna bedriva framgångs-
       rik tillsyn. Att ha rätt kompetens på rätt plats vid 
       rätt tillfälle är viktigt ur ett framgångsrikt perspektiv. 

• Livsmedelshanteringen ska vara säker för alla, även
       de som har allergier eller är känsliga för olika födo-
       ämnen.
 
• Luften ska vara ren och varken miljö eller hälsa  
       skadas.

• Risker med kemikaliehantering ska minimeras för 
       att behålla en hälsosam miljö samt ett grundvatten 
       av god kvalitet. 
 

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

• Klagomålsärenden ska vara påbörjade inom tre 
       dagar. 

• Ärenden som beslutas av direktionen ska vara besl-
       utade inom 6 veckor efter det att sökanden kommit 
       in med kompletta handlingar. Det kan finnas un-
       dantag, bland annat i ärenden där det krävs ett 
       remissförfarande.   
     
      

Kompetenshöjning är ständigt pågående när det gäller 
samtliga arbetsuppgifter som utförs av miljöförbundet.

Kontroll av livsmedel sker kontinuerligt genom inspek-
tioner, provtagningar och revisioner.

Ständigt pågående.

Inspektioner sker av verksamhetsutövare som ligger 
inom vattenskyddsområden. Gäller såväl lantbrukare 
som fruktodlare. Arbete med att ta fram nya riktlinjer 
pågår.

Handläggningstiden för delegationsbeslut har i de flesta 
ärenden blivit kortare och kontroll sker via Miljöreda.

Rutin för klagomål upprättad. Flertalet inkommande 
klagomål under året har påbörjats inom tre dagar. Un-
der semesterperioden så har anmälningarna handlagts 
inom rimlig tid beroende på vad klagomålet avsåg.

De ärenden som inkommit under 2013 har haft längre 
handläggningstid än 6 veckor. Detta med anledning av 
att det inte varit kompletta handlingar samt hörande av 
närboende och olika myndigheter som lämnat beslut i 
ärendet.
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Sydskånska gymnasieförbundet

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat 3,2 12,4 1,1 0,4

Årets verksamhet
Läsåret 2013/14 är det första läsår som Gy11 (Gymnasie-
reform 2011) genomförs för årskurs 3. Det har inneburit 
ett omfattande planeringsarbete både för ledning och för 
personal. 

Efter olika turer har arbetet med utfärdandet av lärarlegi-
timationer kommit igång. Det är positivt att många lärare 
redan fått legitimation eller är behöriga till sådan. Gym-
nasiet kommer framöver endast att få anställa lärare som 
är legitimerade. 

På skolorna har personalens arbetsbelastning diskuterats. 
Den pedagogiska personalen har succesivt fått större och 
fler administrativa arbetsuppgifter. Forskning visar att lä-
raren är den enskilt viktigaste faktorn för elevens studie-
resultat. Det är då inte rimligt att administration ska ta 
större och större del av lärarens arbetstid. Detta är inte 
enbart en lokal fråga utan också en nationell. 

Mycket arbete har ägnats åt gymnasieförbundets framtid. 
I gott samförstånd har medlemskommunerna enats om 
styrdokument, finansiering och övergång till Ystads- och 
Sjöbo kommun. Malenagymnasiets övergång till Sjöbo 
kommun regleras i ett övergångsavtal. Övergången har 
under första halvåret inneburit arbete med bland annat 
värdering av anläggningar och inventarier, inventering 
samt förhandlingar kring personalöverföring.

Trots allt arbete som ligger framför förbundet, så visar 
en samlad bild att eleverna trivs och att skolorna visar på 
goda studieresultat. Sökbilden till Sydskånska gymnasie-
förbundet inför höstterminen 2013 visar åter det omöjliga 
med att förutse elevernas val av program, skola och stu-
dieort. Programmen Handel- och administration och 
Restaurang- och livsmedel samt Fordon- och transport i 
Ystad visar på vikande antal sökande. Samhällsvetenskap-
liga programmet ökar något. I Sjöbo är sökbilden stabil. 
Den eventuella trend som går att utläsa är att fler elever 
söker högskoleförberedande program på bekostnad av 
yrkesprogrammen. Andelen elever från medlemskommu-
nerna som väljer Sydskånska gymnasiet i förstahand är i 
skrivande stund (observera att siffrorna är preliminära), 
enligt följande: 68 % Ystads kommun, 42 % Sjöbo kom-
mun, 51 % Tomelilla kommun, 55 % totalt.

Den strategi som Sydskånska gymnasiet valt inför läsåret 
2013/14 var att för årskurs 1 tydliggöra antalet klasser 
inom varje program samt max antal elever för varje klass. 

Syftet med detta var att skapa en över tiden stabil orga-
nisation med utvecklingsmöjligheter samt en god arbets-
miljö för personal och elever. Det kan konstateras att de 
flesta programen och klasserna är fulla och på vissa pro-
gram är det kö. Detta sätt att arbeta ger också förutsätt-
ningar för att budgeten ska hållas. 

Efter en turbulent vår och sommar för friskolorna så kan 
det konstateras att en viss överströmning har skett till de 
kommunala skolorna. 

Enligt planerna så ska eleverna på Sydskånska gymnasiet 
ha varsin personlig dator till läsåret 2014/15. Inför detta 
införande har ett pilotprojekt startat.

Under våren beslutade riksdagen om införandet av kar-
riärtjänster för lärare. Skolverket beviljade skola, eller 
kommun, medel för att ersätta den ökade lönekostna-
den för de så kallade förstelärarna alternativt lektorerna. 
Sydskånska gymnasiet fick tilldelat medel för sex förste-
lärare. Ersättningen för två förstelärare kunde bytas mot 
ersättningen för en lektor. Sydskånska gymnasiet utsåg 
fyra förstelärare och en lektor. För att dessa ska kunna ut-
veckla skolans kvalitet har gymnasiet själva avsatt tid och 
kostnader motsvarande 20 procent av en heltidstjänst till 
var och en. 

Under sommaren har gymnasieförbundet lämnat flera 
externt förhyrda lokaler. Bland annat lokaler på Industri-
gatan i Ystad, modulen vid Åvalla samt internatet i Sur-
brunn.

En enskild händelse som bör uppmärksammas, är det EU-
finansierade projektet mellan skolor i Sverige (Ystad och 
Malmö), Italien, Polen och Turkiet kring elever med behov 
av särskilt stöd. Projektet avslutades med ett möte i Istan-
bul mellan lärare och elever från de deltagande skolorna. 
Ett möte som i glädje och kunskapsöverföring var ett fö-
redöme. 

Med den sökbild våra skolor har samt de många positiva 
omdömena från föräldrar, elever och media om våra sko-
lors verksamhet, så har skolstarten varit mycket positiv.
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Sammanfattning koncernen

Ekonomi
Verksamheternas kostnader för Sydskånska Gymna-
sieförbundet uppgår, inklusive interna poster, till drygt 
210,3 mkr. Intäkterna uppgår, inklusive interna poster, 
till knappt 222,8 mkr, vilket således innebär ett överskott 
motsvarande drygt 12,4 mkr per augusti 2013. I resultatet 
ingår en bokförd intäkt avseende minskad skuld till an-
ställda för bland annat ferie-, uppehålls- och semesterlön 
motsvarande drygt 6,0 mkr. Denna intäkt kommer dock 
inte att bestå eftersom den till största delen kommer att 
regleras i samband med bokslutet utifrån inarbetad tid. 
Dessutom inkluderar resultatet även en bokförd intäkt 
avseende återbetalning för AFA  Försäkring motsvarande 
knappt 4,4 mkr. 

Baserat på det ekonomiska resultatet hittills samt prog-
nostiserat intag av elever avseende höstterminen 2013 
har verksamheten gjort en prognos för årsresultatet som 
pekar på ett överskott motsvarande 0,4 mkr. Tyvärr re-
sulterar prognosen i en negativ budgetavvikelse med 
drygt 0,7 mkr tillföljd av att motsvarande budgeterade 
överskott (1,1 mkr) innefattade såväl del av återställande 
enligt balanskravet från 2011 års resultat (0,8 mkr) men 
även ett av de finansiella målen, att inflationssäkra det 
egna kapitalet (0,3 mkr).

Dessvärre ser den prognostiserade sökbilden inte ut att in-
frias. Fler elever från medlemskommunerna ser ut att söka 
andra skolor än budgeterat. Antalet elever från andra 
kommuner som går i förbundets gymnasieskolor prog-
nostiseras under 2013 vara knappt 590 elever. Antalet 
elever från medlemskommunerna som går i annan regi, 
det vill säga i annan kommun eller friskola, prognostiseras 
vara knappt 780 elever under 2013. 

Förutom tappet av elever är det även andra förutsättningar 
som får ekonomiska konsekvenser. Kostnaden för elever 
som läser i annan verksamhet, oavsett annan kommun 
eller friskola, har en högre genomsnittskostnad än bud-
geterat. Samma problem gäller för elever som läser på 
gymnasieförbundet men är hemmahörande i en annan 
kommun än medlemskommunerna. Här är genomsnitts-
intäkten lägre än budgeterat. Dessa tillsammans bidrar till 
ett överskridande av budgeten. Därtill fortsätter även den 
negativa trenden avseende kostnaderna för särskilt stöd. 
Sammantaget innebär detta, gentemot budget, en ökad 
nettokostnad för den interkommunala verksamheten 
motsvarande 4,7 mkr. Det bör dock noteras att antag-
ningen för höstterminen inte är avslutad vid det tillfälle då 
denna prognos lämnas.

Liksom tidigare år har elevunderlaget i våra egna skolor 
minskat och med anledning av detta har organisationen 
strävat efter att anpassa antal anställda därefter. Ambi-
tionsnivån som låg till grund vid upprättandet av budge-
ten inför 2013 kommer tyvärr inte att infrias. Effekten får 
ett kortare genomslag tidsmässigt än vad som beräkna-

des från början. Även dess omfattning avseende antalet 
årsarbetare blir färre. Den ekonomiska konsekvensen för 
2013 innebär därmed ett budgetunderskott motsvarande 
knappt 0,6 mkr.

I samband med att huvudmannaskapet för Malenagym-
nasiet övertas av Sjöbo kommun vid årsskiftet kommer 
Sjöbo kommun redan nu under hösten att överta vissa 
lokaler som resulterar i minskade lokalkostnader för gym-
nasieförbundet. Därtill en prognostiserad återbetalning 
avseende lokalkostnader, bestående av såväl städ som 
planerat underhåll, från Ystads kommun genererar ett 
prognostiserat överskott motsvarande knappt 1,3 mkr.  

AFA Försäkrings styrelse har den 3 september beslutat att 
premierna för år 2005 och år 2006 skall återbetalas för 
avtalssjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäk-
ring (ABF). För Sydskånska Gymnasieförbundet innebär 
detta en återbetalning motsvarande knappt 4,4 mkr för-
delat på drygt 2,1 mkr avseende 2005 och knappt 2,3 mkr 
för 2006, belopp som bokförs under året. AFA Försäkring 
har fått styrelsens uppdrag att utreda möjligheterna att 
även återbetala premien avseende år 2004. För Sydskån-
ska Gymnasieförbundet skulle en eventuell återbetalning 
avseende 2004 motsvara cirka 2,0 mkr.

De prognoser som lämnats från ansvariga rektorer visar på 
att tilldelade resurser kommer att räcka för att bedriva en 
undervisning som motsvarar ställda mål med förbehåll att 
det råder en mycket medveten ekonomisk återhållsamhet 
och inga utrymmen för oförutsedda händelser av större 
vikt som kan resultera i underskott.

I prognosen finns en rad osäkerhetsfaktorer bland an-
nat avseende elevutvecklingen i den egna verksamheten 
under höstterminen 2013, intäkter för interkommunal 
ersättning, kostnader för interkommunal ersättning samt 
bidrag till friskolor samt förändring av pensionsskulden 
och övriga förändringar av löneskulder.

Årets investeringar
Kostnaderna för investeringarna uppgår den sista augusti 
till knappt 0,3 mkr. Majoriteten av planerade investeringar 
kommer att genomföras under hösten.
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Framtid
Under de senaste åren har antalet ungdomar som 
ska börja gymnasiet kraftigt minskat beroende på 
ålderskullarnas storlek. Framöver är den minskning-
en marginell för gymnasieförbundets upptagnings-
område. Enligt statistiken kommer elevkullarna att 
vara tämligen stabila under överskådlig tid. Den 
senaste tidens diskussion kring friskolornas kvalitét 
och stabilitet kan öka tillströmningen till de kom-
munala skolorna.

Malenagymnasiet kommer vid årsskiftet att tas över 
av Sjöbo kommun. Det kommer att krävas ett om-
fattande arbete både av Sjöbo kommun och gym-
nasieförbundet. 

Då den nya förbundsordningen kommer att gälla 
från 2014 så kommer medlemskommunerna att 
få ett ökat ansvar för sina blivande gymnasieelever. 
Det tidigare huvudmannaskapet som gymnasieför-
bundet tidigare haft, kommer att övergå till ungdo-
marnas hemkommuner. Gymnasieförbundet kom-
mer att vara huvudman endast för de elever som 
är inskrivna på Österportgymnasiet och Parkgymna-
siet. Respektive hemkommun måste ta ansvar för 
elevernas/ungdomarnas:

• Resor
• Inackorderingsbidrag
• Tilläggsbelopp
• Placering särskola
• Utredningar särskoleelev
• Introduktionsutbildningar
• Antagning
• Interkommunala ersättningar 

samt även teckna avtal avseende:

• Antagningssystemet (Trelleborgs kommun)
• Portal Skånegy/antagning (Kommunförbundet 

Skåne)
• Ekonomiintegration (Kommunförbundet Skå-

ne).

Detta arbete kommer att genomföras i ett nära samarbete 
mellan gymnasieförbundet och medlemskommunerna.

Arbetet med att skapa en över tiden hållbar organisation 
fortsätter. Spretigheten med alltför många program och 
valmöjligheter kommer att åtgärdas. Detta görs för att bli 
tydlig med varumärket för varje skola och för att gymna-
sieförbundet ska ha en god ekonomi. Avsikten med det 
programutbud som erbjuds från gymnasieförbundet in-
för läsåret 2014/15 är att skapa en stabil organisation. En 
organisation som har arbetsro och tid för utveckling och 
kvalitetsförbättringar. 

Genom pilotprojektet med en-till-en dator till eleverna på 
ekonomiprogrammet startar en process som ska leda till 
en bättre kvalitet i utbildningen. En dator till varje elev 
innebär inte i sig en bättre kvalitet. Den stora utmaning-
en är att datorn ger möjligheter till nya och effektivare 
arbetssätt. Ska förbundet klara av detta krävs ett omfat-
tande utvecklings- och förändringsarbete på skolorna.

Det finns förutom det som nämnts ovan ett antal områ-
den som är prioriterade under resten av 2013 och nästa 
år:

• Sydskånska gymnasiets genomsnittslöner för lärare 
i de gymnasiegemensamma ämnena ligger lägre än 
för lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan i Ystad. Detta 
måste beaktas då Österportgymnasiet och Park-
gymnasiet kommer att tillhöra Ystads kommun från 
2016.

• Beakta lärarnas arbetsbelastning
• Utveckla det internationella arbetet
• Skapa bättre förutsättningar för att samla och ge-

nomföra goda idéer
• Utveckla samarbetet med grundskola, högskola och 

näringsliv
• Utveckla och förtydliga varumärket

Sammanfattning koncernen
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Mål              Måluppfyllelse

1. Finansiella mål
• Ekonomin är i balans och intäkterna överstiger 
       kostnaderna

• Det egna kapitalet inflationssäkras.

Målet kommer att uppnås. Den ekonomiska prognosen 
visar på ett överskott motsvarande 0,4 mkr 

Målet kommer att uppnås. Den ekonomiska prognosen 
visar på ett överskott motsvarande 0,4 mkr, vilket räcker 
för att inflationssäkra det egna kapitalet.

2. Verksamhetsmål
• Andelen elever med slutbetyg inom fyra år ligger 
       över genomsnittet för såväl Skåne som landet i sin 
       helhet.

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

• Andelen elever på yrkesprogramen som har hög-
       skolebehörighet är högre än genomsnittet för såväl 
       Skåne som landet i sin helhet.

• Andelen elever från medlemskommunerna ska öka.

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

Målet är inte mätbart, uppföljning kommer att ske i 
samband med årsredovisningen. 

Målet är inte mätbart, uppföljning kommer att ske i 
samband med årsredovisningen. 

Målet är inte mätbart, uppföljning kommer att ske i 
samband med årsredovisningen. 

Målet kommer inte att uppnås, enligt prognosen mins-
kar andelen elever från medlemskommunerna.

Målet kommer inte att uppnås, enligt prognosen mins-
kar andelen elever från andra kommuner.

Sammanfattning koncernen
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 17,9 16,5 22,5 23,5
Kostnader -135,3 -134,2 -209,1 -208,6
(varav kapitaltjänst) (-1,6) (-1,7) (-2,5) (-2,5)
Summa -117,4 -117,7 -186,6 -185,1

Verksamhet
Ystads kommun är mitt uppe i visionsarbetet om hur 
Ystad ska se ut i framtiden, Ystad 2030. Dialog har förts 
med medborgarna bland annat genom Visionshörnan där 
det fanns en vägg där alla kunde skriva ner sina idéer och 
kartor där man kunde markera sina synpunkter om hur 
framtidens Ystad borde utformas. Det fanns också möjlig-
het att lämna in synpunkter via Facebook. Dialog har förts 
med företagare, byalag, pensionärsråd med flera. Mate-
rialet har sammanställts och under hösten väntar politisk 
behandling av förslag till Vision Ystad 2030.

Byggandet av nytt badhus fortgår planenligt. Invigning 
planeras under hösten 2014. Planeringen av hallar som 
ersätter Österportshallen pågår.

Kommunfullmäktige i Ystad har beslutat att tillsammans 
med Simrishamns kommun och Destination Ystad Öster-
len Ekonomiska Förening bilda Destination Ystad Österlen 
AB och att upphandla turismverksamheten. Upphandling-
en genomförs när upphandlingsunderlaget godkänts av 
kommunerna.

Turistsäsongen har varit mycket god, bland annat besöktes 
Kåseberga av utländska delegationer i samband med Eu-
rovision Song Contest, vars final hölls i Malmö i maj. Som-
maren har bjudit på ovanligt fint väder, vilket är perfekt 
för evenemang som Jazzfestivalen och Tattoo. Dessa eve-
nemang har lockat många besökare till kommunen.

Införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssys-
tem, Evolution, fortsätter. Detta ska stödja kommunens 
utveckling till en modern e-förvaltning. Systemet ska 
möjliggöra en komplett elektronisk nämndadministration 
samt skapa förutsättningar för införande av medborgar- 
och politikerportal, samt möjliggöra koppling till e-tjäns-
ter och e-arkiv.

Ekonomi 
Förvaltningens resultat efter årets åtta första månader 
visar på ett överskott i förhållande till budget med 7,8 
mkr (exklusive kommunalförbund). Prognos för helår är 
ett överskott med 4,0 mkr. Förvaltningen har medvetet 
sparat eftersom förutsättningarna för kommande år för-
väntas bli besvärligare. 

Överskottet finns till största delen inom gemensam 
administration och beror på lägre kostnader för tele/data, 
projekt som inte är påbörjade/avslutade, vakanser som 
inte är återbesatta, föräldraledigheter samt förändring av 
semesterlöneskulden. En del av överskottet beror också 
på att förvaltningen under våren har fått ett tilläggsan-
slag gällande fonden för förebyggande insatser för barn 
och ungdomar. Det är möjligt för verksamheterna Barn 
o Utbildning och Social Omsorg att ansöka om bidrag. 
Det budgeterade anslaget på 1,5 mkr förväntas inte bli 
förbrukat under året. 

För kommunalförbunden är helårsprognosen ett under-
skott på 2,5 mkr. Kostnaderna för gymnasieverksamheten 
beräknas bli 2,0 mkr högre än budgeterat, beroende på 
att en högre andel elever inom förbundet kommer från 
Ystad. Kostnaderna för räddningsvärnen beräknas bli 0,5 
mkr högre än budgeterat.  

Prognosen totalt för förvaltningen indikerar därmed på 
ett överskott med cirka 1,5 mkr för helåret.

Framtid
En mycket viktig fråga under de närmaste åren är kom-
munens ekonomi. Andra viktiga frågor är kommunens 
befolkningsutveckling, utveckling av hamnområdet, bo-
stadsbyggande, näringslivsutveckling och infrastrukturfrå-
gor. När Vision Ystad 2030 fastställts påbörjas det viktiga 
arbetet med att implementera visionen. Ny stadsarkitekt 
börjar i september. Denna har en mycket viktig funktion i 
arbetet med Ystads framtida utveckling.

Personalomsättningen ökar eftersom förvaltningen nu är 
inne i en period med stora pensionsavgångar. Detta stäl-
ler 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 effekti-
visering. Kommunen måste även fortsättningsvis vara en 
attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera medarbetare 
med hög kompetens när de stora pensionsavgångarna 
inträffar.
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Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx-
ande kommun för boende, företagande och besök
• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

från kommunen är mycket god
• De som bor, besöker och verkar i Ystad 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. År 2012 byggdes 
55 nya bostäder i kommunen. Under 2013 väntas bo-
stadsbyggandet bli fortsatt lågt men högre än 2012.  
Bland annat planeras byggnation av nya hyreslägenhe-
ter och trygghetsboende.  Inom Sösk görs en satsning 
på infrastrukturfrågor i syfte att få högre andel av 
investeringar i infrastruktur till sydöstra Skåne. Samarbetet 
inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och Simrishamn) 
med gemensamt marknadsföringsmaterial och webbplats 
har stärkt destinationen för besökarna. Arbetet med att 
bilda ett destinationsbolag fortsätter. Kommunen ligger 
på plats 125, mot 105 i förra mätningen, i Svenskt nä-
ringslivs rankning. Kommunens befolkningsökning hittills 
under året är blygsam. Ökningen hittills i år uppgår till 54 
personer.  Önskvärt är en ökning med 1 % per år, ca 285 
personer. 

Målet är delvis uppfyllt.

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

Analys
Ledning o Utveckling redovisar ett överskott de första åtta 
månaderna på 7,8 mkr, exkl kommunalförbund. Detta bi-
drar till att kommunens resultat är positivt för det andra 
tertialet och att ekonomin är i balans. Även prognosen för 
hela 2013 är att det blir ett ekonomisk överskott. 

Målet är helt uppfyllt.

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

turlig del av verksamheten
Analys
Inrättande av en miljöenhet innebär satsning på kom-
munens arbete med strategiska miljöfrågor. Miljöutskott 
finns från och med 2011, med uppgift att driva och ut-
veckla miljöarbetet i samverkan med nämnder och för-
valtningar. Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till 
exempel bilupphandlingen finns det långtgående krav på 
utsläppsnivåer, och projektet för samordnad varudistri-
bution förväntas ge positiva miljöeffekter. Resultatet av 
genomförda luftmätningar visar att värdena håller sig väl 
under rekommenderad högsta nivå. Förslag till energistra-
tegi har tagits fram i samarbete med representanter för de 
kommunala verksamheterna. Detta är nu ute på remiss.

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 medborgarundersökningarna, senast våren 2012, lig-
ger resultatet för kommunen högt över genomsnittet för 
kommunerna vad gäller till exempel kommunens verk-
samheter och kommunen som en plats att bo på och leva 
i. Kommunen har infört ett nytt dokument- och ärende-
hanteringssystem 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 %
• 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 under första tertialet understeg de två se-
naste åren i jämförelse men har under senare delen av 
våren och sommaren återhämtat sig och för augusti är 
frisknärvaron 96,7 %. Ackumulerat för de två första ter-
tialen så är siffran 95,1 %. Detta innebär att målet om 97 
% frisknärvaro ej nåtts hittills under året men tendensen 
för helåret går i positiv riktning. En medarbetarenkät 
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som mäter arbetsmiljön kommer att genomföras under 
tertial tre. Merparten av medarbetarna har individuella 
utvecklingsplaner och dessa följs upp och revideras i sam-

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Turistbyrån
Antal besök juni-augusti 70 000 75 000 80 000 75 000

Antal sålda evenemangsbiljetter 16 899 9 546 16 000 15 000

Antal guidningar 337 499 400 450

Antal nerladdade guidningar 844 191 1 000 250

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120831

Utfall
130831

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -4,9 -5,2 -7,6 -8,0 -0,4
Omvärld -1,2 -1,4 -2,1 -2,1 -
Marknad -6,0 -5,4 -9,3 -8,9 0,4
Gemensam administration -23,4 -23,2 -45,6 -41,6 4,0
(varav insatser för barn o ungdom)
Summa LoU -35,5 -35,2

(-1,5)
-64,6

(0,0)
-60,6

(1,5)
4,0

Kommunalförbund -81,9 -82,5 -122,0 -124,5 -2,5
Summa -117,4 -117,7 -186,6 -185,1 1,5

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
130831

    Budget
2013

     Prognos
2013

Avvikelse
progn/budg

Ospecificerade markköp -11,7 -10,0 -11,7 -1,7*
Kustskyddsåtgärder - -0,5 - 0,5
Läsplattor -0,1 -0,1 -0,1 -
Utbyte av möbler -0,1 -0,5 -0,5 -
Ekonomi- och fakturahanteringssystem - -0,4 - 0,4
Summa -11,9 -11,5 -12,3 -0,8

* Tilläggsanslag på 2,0 mkr behandlas av kommunfull-
mäktige den 19 september 2013.
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band med utvecklings- och lönesamtalen. I samband med 
dessa analyseras även behovet av kompetensutveckling. 

Målet är delvis uppfyllt.

Personal
Personaldiagram inklusive överförmyndarkansli.
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Kommunstyrelse - Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 28,9 27,2 41,0 37,5
Kostnader -21,2 -19,7 -33,0 -29,5
(varav kapitaltjänst) (-20,1) (-19,1) (-25,4) (-28,4)
Summa 7,7 7,5 8,0 8,0

   
Verksamhet
Pågående projekt
• Färjeläge 4 livstidsförlängning, projekt till och med 

2014. Åtgärder budgeterade 2013, till exempel bläs-
tring och målning, skjuts fram till 2014 då dessa 
bedöms kunna genomföras billigare separat än 
under pågående stålarbeten, vilket var ursprungstan-
ken. Upphandling av spårarbeten pågår.

• Dagvatten Revhuskajen, (miljödom), slutbesiktningar 
pågår. Asfalttopp läggs under hösten.

• Kollektivets omklädningsrum/dagrum. Projektet 
framskjutet till 2014. Planering påbörjas dock under 
året.

• Polen check-in. Avslutas i höst. ISPS-åtgärder med 
stängsel med mera återstår.

• Färjeläge 3 påldäck med mera. Studie påbörjas under 
2013, men eventuella åtgärder först 2014.

• Landströmsprojektet slutfört, småsaker återstår.
• VA-system inom hamnområdet undersöks avseende 

samtliga rörsystem för kartläggning, undersökning 
av eventuella föroreningshalter samt utredning av-
seende eventuella åtgärder (miljödom). Arbetet be-
räknas bli avslutade under oktober och genomförs 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

• EWP-projektet avvaktar beslut om eventuell etable-
ring varför insatserna hålls tillbaka. Redan beställda 
åtgärder genomförs, till exempel bullermätningar 
och bullerberäkningar.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

Framtid
Inför 2014 planeras preliminärt följande åtgärder:
• Slutförande av livstidsförlängning av Färjeläge 4.
• Ombyggnad kollektivets omklädnings/dagrum.
• Färjelägen 1, 3 och 4 – åtgärder kaj/påldäck med 

mera.
• Västra kajens slutfas, avfendring och eventuellt as-

faltering.
• VA-system inom hamnområdet – åtgärdsgenomför-

ande (miljödom).
• Översyn ”safe parking” för lastbilar och trailers.
• Planering för mottagning av toalettavfall från fartyg, 

obligatoriskt från 2016/2018.

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120831

Utfall
130831

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Administration och kansli -0,9 -0,4 -2,5 -0,6 1,9
Kajer och kajplan -14,6 -14,2 -22,5 -21,3 1,2
Byggnader -4,9 -4,1 -6,6 -6,1 0,5
Upplagsplats och industriomr -0,7 -0,9 -1,2 -1,3 -0,1
Försäkringsskador 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1
Arrende hamnverksamhet 28,8 27,1 40,9 37,3 -3,6
Summa 7,7 7,5 8,0 8,0 0,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
130831

    Budget
2013

     Prognos
2013

Avvikelse
progn/budg

Landel till fartyg -1,2 -1,5 -1,3 0,2
Ombyggnad färjeläge 4 -9,4 -28,0 -16,0 12,0
Rivning/sanering oljecistern -1,1 0,0 -1,2 -1,2
Dagvattensys. mm Revhuskajen -2,4 -2,0 -2,5 -0,5
Polen check in -0,8 -1,0 -1,5 -0,5
Inlösen fastigheter Revhusen -1,0 0,0 -1,0 -1,0
Övriga investeringar -0,9 -12,5 -3,5 9,0
Summa -16,8 -45,0 -27,0 18,0
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 0,7 0,5 0,6 0,6
Kostnader -2,5 -2,5 -2,8 -2,9
(varav kapitaltjänst) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
Summa -1,8 -2,0 -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. Nämnden 
informerar om sin verksamhet på boenden och i perso-
nalgrupper vid socialförvaltningarna. Nämndens verksam-
het beskrivs på kommunernas hemsidor där också ställda 
tjänstegarantier redovisas.

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

Ekonomi
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter 
årets åtta första månader ett underskott i förhållande till 
budget med 0,5 mkr för verksamheten i Ystad.
Underskottet beror framförallt på ökade kostnader för 
uppdragstagare. Utfallet totalt för perioden ligger be-
loppsmässigt lite över utfallet för samma period 2012.
Prognosen är osäker och ett underskott på 0,1 mkr för 
både Ystad och Sjöbo kan inte uteslutas.

Framtid
Verksamheten varierar över tid men förväntas växa med 
ett ökat antal ärenden. Detta beror på befolkningsutveck-
lingen med fler äldre, men även på att fler yngre perso-
ner har behov av stöd från en ställföreträdare. Ärendena 
tenderar också att bli mera komplexa. Många ställföreträ-
dare är pensionärer och en del avsäger sina uppdrag med 
ålderns rätt. Nämnden måste därför rekrytera och utbilda 
flera ställföreträdare. Antal ensamkommande barn varie-
rar över tid och mängden ärende är svår att beräkna. En-
samkommande barn ökar under 2013 då transitboendet 
i Snårestad öppnar upp för nya asylsökande barn. Sjöbo 
kommun kommer att ta emot flera ensamkommande 
barn.

    

Den tjänst vid nämndens kansli som nu är på 50 % måste 
eventuellt utökas till 75 % för att tillgodose kommuner-
nas behov.

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

Gode män och förvaltare fyller en viktig funktion i sam-
hället. Deras uppdrag är många gånger avgörande för att 
enskilda som saknar förmåga att fatta beslut skyddas och 
får sina rättigheter tillgodosedda. Det är därför angeläget 
att det går att rekrytera kvalificerade och lämpliga gode 
män och förvaltare, och de insatser de gör måste under-
lättas. Regeringen har därför tillsatt en utredning med 
syfte att skapa bättre förutsättningar för gode män och 
förvaltare. Utredningen har redovisat sitt uppdrag som nu 
remissbehandlas.

Måluppfyllelse

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

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

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

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten

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

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

Målet är helt uppfyllt. 
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Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd

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

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

Målet är delvis uppfyllt.

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

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

Målet är helt uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska 
präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande
• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksam-  
 het är mycket god - trygghet, värdighet och  
 valfrihet präglar omsorgen

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




Analys
Målet har nåtts genom att säkerställa antalet ställföreträ-
dare, utveckla deras kompetens och betala deras arvode 
inom fastlagd tid. Verksamheter där huvudmän vistas har 
besökts och kommuninnevånarna har informerats om 
nämndens verksamhet så att de som behöver en ställföre-
trädare kan få en sådan. 

Målet är helt uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbets-
givare
• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Målet har nåtts genom att nämnden har utarbetat och 
följt stödrutiner som motverkar risker för medarbetare 
och ställföreträdare. Medarbetare har erforderlig kompe-
tens. Medarbetarnas möjlighet att utöva verksamheten 
har försämrats genom flytten till Birgerskolan. Verksam-
heten har önskemål om andra lokaler i samma byggnad.

Målet är delvis uppfyllt.





Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Antal ärenden
Förmyndare 85 74 92 80
Förvaltare 30 27 35 35
God man 218 233 223 235
Totalt 333 334 350 350

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120831

Utfall
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet - -0,1 -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -1,2 -1,3 -1,3 -1,4 -0,1
Överförmyndarkansli -0,6 -0,6 -0,8 -0,8 -

Summa -1,8 -2,0 -2,2 -2,3 -0,1
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Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 210,8 199,0 276,2 276,7
Kostnader -486,9 -480,6 -718,6 -716,1
(varav kapitaltjänst) (-3,2) (-4,0) (-5,7) (-5,7)
Summa -276,1 -281,6 -442,4 -439,4

Verksamhet 
Arbetet pågår i de enskilda verksamheterna inom grund-
skola, grundsärskola samt vuxenutbildningen med de 
förbättringsområden som Skolinspektionen identifierat. 
För fritidshem och förskola har handlingsplaner upprät-
tats med utgångspunkt i de övergripande förbättrings-
områdena. 

Skolverket har beviljat vuxenutbildningen ett utökat antal 
platser på yrkesvux (i samarbete med Arbetsförmedlingen, 
Österlengymnasiet och Sydskånska Gymnasieförbundet). 
En satsning för att bland annat motverka brist på arbets-
kraft med yrkesutbildning. Vuxenutbildningen har även 
beviljats ett riktat statsbidrag för att höja kvaliteten inom 
SFI. Bidraget kommer bland annat medge bättre individu-
ell kartläggning och studieupplägg och därmed snabbare 
genomströmning, speciellt för högutbildade invandrare. 
Även analfabeter kommer att kunna erbjudas mer stöd av 
modersmålslärare.

Arbetsmarknadsenheten har utökat sitt samarbete med 
Arbetsförmedlingen genom ett projekt med arbetsnam-
net femton plus femton (15+15). Syftet är att hjälpa 
långtidsarbetslösa ungdomar och unga vuxna att komma 
in på arbetsmarknaden.

En omorganisation i Barn- och elevhälsan genomförs 
under läsåret 2013/14. Detta innebär att Resursskolan 
omvandlas till att vara en del av skolornas reguljära verk-
samhet med stöd av Barn- och elevhälsans personal.  För-
ändringen främjar verksamheternas ambition att arbeta 
inkluderande samt hälsofrämjande och hälsobevarande 
med alla elever.

Kommunen har fått statsbidrag till åtta karriärtjänster, så 
kallade förstelärare. Tjänsterna utlyses internt i kommunen 
och kommer att tillsättas under hösten. 

Kulturskolan i Ystad är bäst i Skåne enligt Lärarförbundets 
årliga ranking över Sveriges bästa musik- och kulturskole-
kommuner.  Ystad hamnar på första plats i Skåne och en 
60:e plats totalt i Sverige. KomTek startar höstterminen i 
nya lokaler på Spanienfararegatan.

Beslut har fattats angående förändrad byggplan för 
arenabygget. Kontinuerlig dialog förs med föreningarna. 
Studiebesök på anläggningar i mellansverige genomför-
des i augusti.

Utbyggnaden av Åvalla Skatepark har bidragit till det ål-
dersövergripande generationsmötet som varit önskvärt. 
Mormor eller farfar är i skateparken med sina barnbarn. 
Föräldrar skejtar medan deras barn åker kickboard.  Ska-
teparken lockar ungdomar från närliggande kommuner, 
men även från Malmö och Trelleborg. Ungdomens Hus 
fortsätter fram till den siste oktober 2013 att hålla öppet 
sju dagar i veckan för att möta det behov som skatepar-
ken skapat.

Parkens förskola är färdigställd och har startat. Nytt kök 
och matsal plus ett nytt klassrum på Löderups skola invig-
des i augusti 2013. Köpingebro skolas om- och tillbygg-
nad startar i höst 2013. Denna kommer att innebära tre 
nya klassrum, ny matsal och kök, ombyggda personal-
utrymmen, ny slöjdsal, nytt bibliotek och ny idrottsplats. 
Ombyggnaden av Berghusaskolans sista etapp till förskola 
kommer att starta. De lekredskap som tagits bort från för-
skolor och skolor på grund av fara, ska ersättas i höst.

Ekonomi
Barn- och Utbildningsnämnden uppvisar efter augusti 
månad ett överskott motsvarande 15,5 mkr inklusive se-
mesterlöneskuld. Barn- och utbildningsnämnden prog-
nostiserar för helåret ett överskott på 3,0 mkr. 

Förändringen av semesterlöneskulden påverkar resultatet 
positivt med närmare 9,5 mkr. Områdena generar ett 
överskott motsvarande 4,1 mkr efter augusti. Barn- och 
Utbildningsnämnden har vidtagit omfattade åtgärder 
2012 för att få ekonomin i balans. Flera av de åtgärder 
som beslutats gav effekt 2013. 

Arbetsmarknadsavdelningen har inte börjat använda 
medel avsatta för projekt ”Ystads modell” och det är en 
av anledningarna till att Forum Ystad uppvisar ett över-
skott.  

Framtid
Nämndens visionsdag i juni 2013 med diskussioner och 
arbete i grupper kring det framtida och omdefinierade 
lärandet kommer att utgöra en grund för arbetet med en 
ny BUN-plan. I september 2013 arrangerar Ystads, Tome-
lilla och Simrishamns kommuner, i nära samarbete med 
polisen, räddningstjänsten, sjukvården, NTF sydost och 
Länsförsäkringar Skåne, en säkerhetsmässa för elever i år-
kurs 7. Ett nytt kostpolitiskt program kommer att tas fram 
under hösten.  
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Barn o Utbildningsnämnd







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
Kulturgarantin säkerställer att alla barn, från 4 år i försko-
lan till och med årskurs 9 i grundskolan, ska få minst en 
kulturupplevelse per läsår. Kultur, skapande och kreativi-
tet lyfts fram på flera ställen i skolans styrdokument och 
i läroplanen Lgr 11. Skapande i olika former och kulturen 
är integrerat i skolans undervisning och stärker lärandet. 
Ystads kommun har ansökt och fått bidrag från Kulturrå-
det till Skapande skola med syfte att elever ska få tillgång 
till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter 
till eget skapande ökar. I de enkäter som utgår centralt 
från förvaltningen till mellan- och högstadiet visar resul-
tatet att eleverna, i hög grad, är fysiskt aktiva på sin fritid 
och utnyttjar de möjligheter som finns till fritidsaktiviter i 
kommunen. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

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

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

Målet är i hög grad uppfyllt.

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

turlig del av verksamheten

Analys
Ett miljö- och hälsomedvetande synliggörs i samtliga verk-
samheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvars-
område. Vikten av miljöfrågor nämns i förskolans och 
skolans styrdokument, Lpfö 98 samt Lgr 11. ”Förskolan 



ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor”. ”Ge-
nom ett miljöperspektiv får elever möjligheter både att ta 
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att 
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor.” Marietorps naturskola är en del 
av den verksamhet som pedagogiskt arbetar med de lång-
siktiga miljömål som finns både nationellt och lokalt.

Målet är i hög grad uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska 
präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande
• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-

skap och utveckling i en trygg miljö

Analys
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala och fristående verksamheter gällande pedagogisk 
inriktning såväl som möjlighet för vårdnadshavare att få 
tillgång till, en för barnet, passande vistelsetid i förskolan. 
Vårdnadsbidrag ger förälder möjlighet att vara hemma 
med barn som fyllt ett men ännu inte tre år.
På frågor angående arbets- och lärandemiljön som elever 
i olika årskurer besvarar vissa att de i hög grad trivs och 
känner sig trygga i skolan. Kunskapsresultaten i årskurs 
9 har, över år, visat mycket goda resultat där behörighe-
ten till gymnasiet legat högre jämfört med kommungrupp 
och riksgenomsnitt.

Målet är helt uppfyllt.

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

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Frisknärvaron är fortsatt hög. En ny kommungemensam 
medarbetarundersökning planeras under hösten 2013 för 
att följa upp resultatet från 2011.
 
Målet är i hög grad uppfyllt.
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Barn o Utbildningsnämnd

Personal
Fortsatt mycket positiv utveckling av hälsotalen kan skön-
jas.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Förskola 1 322 1 330 1 310 1 300
Förskoleklass 275 315 310 310
Grundskola 2 375 2 365 2 400 2 385
Fritidshem 1 051 1 065 1 035 1 090
Särskola 35 35 42 35
- varav egna elever i särskola 19 17 26 18
Besökare badanläggningar 103 000 72 800 105 000 105 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120831

Utfall
130831

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,1
Ledning och administration 5,0 -7,0 -10,3 -10,3 -
Barnomsorg och utbildning i 
åldern 1-16 år -257,2 -249,7 -393,4 -390,8 2,6
Forum Ystad -10,9 -11,5 -18,0 -17,5 0,5
Fritidsverksamhet -12,6 -12,9 -20,1 -20,1 -
Summa -276,1 -281,6 -442,4 -439,4 3,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
130831

    Budget
2013

     Prognos
2013

Avvikelse
progn/budg

IT-satsning, grundskolan -4,6 -5,8 -5,8 -
Inköp lekplatsutrustning BUN 0,0 -2,0 -2,0 -
Nämndsinvesteringar -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Summa -4,7 -7,8 -7,9 -0,1
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Kulturnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi
Utfall

120831
Utfall 

130831
Budget

2013
Prognos

2013
Intäkter 3,1 2,9 3,7 3,7
Kostnader -19,8 -20,8 -30,8 -30,8
(varav kapitaltjänst (-0,7) (-0,6) (-0,9) (-0,9)
Summa -16,7 -17,9 -27,1 -27,1

   
Verksamhet
Ystads kommun erbjuder ett enormt kulturutbud på som-
rarna! Fem operasällskap intog Ystads Teater, tre allsångs-
kvällar i Norra Promenaden lockade 3 000 besökare, jazz-
festivalen med artister från hela världen, Sommarteaterns 
Snövit med barn och unga artister, filmvisning i Fritidspar-
ken, Ystad International Military Tattoo och mycket mera 
gör att Ystad sticker ut som kulturstad.

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

Det fina vädret har påverkat besöksantalet på kulturin-
stitutionerna. På biblioteken minskade både lån och be-
sök avsevärt jämfört med motsvarande period förra året. 
Många besökande turister har använt bibliotekets tråd-
lösa nätverk för egen dator och utnyttjat bibliotekets pu-
blika datorer. 

Nytt för i år är att publikräknare har installerats i Kloster-
trädgårdarna. Avläsningen visar att under perioden maj – 
juli har cirka 118 000 besökt trädgårdarna vilket bekräftar 
de antaganden som gjorts om att det är väldigt många 
människor som söker sig till klosterträdgårdarna.

Konstmuseets utställning Aspelin&Aspelin var mycket po-
pulär, och därför förlängdes utställningsperioden med två 
veckor. Visningarna har varit välbesökta.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar efter årets åtta första månader 
ett överskott motsvarande 0,4 mkr inklusive förändringen 
av semesterlöneskulden och ett nollresultat exklusive för-
ändringen av semesterlöneskulden. Nämnden har ännu 
inte blivit kompenserad för löneökningar. Det finns ett 
förslag om en större omdisponering från kommunfull-
mäktiges anslag för oförutsett till nämnderna men detta 
är inte beslutat än. I helårsprognosen har dock hänsyn 
tagits till ovan nämnda omdisponering. 

Stora fluktuationer under året ska inte behöva förekom-
ma då budgeten för de flesta verksamheter är periodise-
rad och hänsyn är tagen till säsongsstrukturen.

Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras 
inom tilldelade resurser.

Framtid
Borgska fonden har beviljat 250 tkr i bidrag till ombygg-
nad av Konstmuseets tak under förutsättning att Bover-
ket och Ystads kommun också bidrar med finansiering. 
Ansökan till Boverket kommer att göras under september.

Biblioteken i Ystad, Simrishamn och Tomelilla har av Re-
gion Skånes kulturnämnd beviljats medel, 75 000 kr, till 
projektet ”Böcker till alla oavsett språk”. Projektidén är att 
lyfta fram och förbättra tillgången till mångspråkig littera-
tur i våra kommuner. Målgrupp är både barn och vuxna. 
Projektet startar i september och beräknas pågå till och 
med våren 2014. 

Förutom Salt och Krognosarna kommer Klostret att ha 
utställningarna Bakom fasaderna och Dräktsilver – allmo-
gens juveler under hösten. Konstmuseet kommer att visa 
fotografiutställningen Le Nuage av Marie Andersson och 
måleriutställningen Medan jag finns med Edna Hinners-
son.

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. 
Tillgängliga kulturarrangemang med hög kvalitet som 
marknadsförs på ett genomtänkt sätt skapar gemenskap 
och blir ett attraktivt inslag i staden.
Biblioteken ger god service till besökarna genom hög 
kompetens, god tillgänglighet och modern teknik.

Målet är helt uppfyllt. 
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Kulturnämnd





* 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 är helt uppfyllt.

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

turlig del av verksamheten

Analys
En temagrupp finns i området för att ytterligare utveckla 
miljöperspektivet. Museernas caféer serverar enbart eko-
logiska och/eller närproducerade produkter. Profilproduk-
ter är fair trade-märkta och/eller ekologiska.

Målet är helt uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska 
präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande
• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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



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

Målet är helt uppfyllt.

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

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
En stor satsning på kompetensutveckling inom kommu-
nikation och grupputveckling genomförs under år 2013. 
Satsningen grundar sig på analyser gjorda efter process-
arbete med kulturstrategin. Gemensamma, regelbundna 
personalträffar inom området med information och sam-
tal grundar för god kommunikation.

Målet är delvis uppfyllt.

Personal
Den nya bibliotekschefen tillträder den 1 oktober. En stor 
kompetensutvecklingsinsats för all personal genomförs 
under året. En heldag i januari ägnades åt grupputveck-
ling och en heldag i april åt stresshantering. I oktober 
kommer en heldag under rubriker ”att bygga ett robust 
samarbetsklimat” att hållas, och i februari 2014 knyts ut-
bildningen ihop med en heldag med analys och summe-
ring av utbildningen.

Frisknärvaron bland personalen är fortsatt hög och perso-
nalomsättningen är låg.
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Kulturnämnd

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Utlånade medier totalt och 205 294 121 728 206 000 195 000
per invånare 7,2 4,3 7,2 6,8
Besökare museer 82 188 55 131 87 000 72 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120831

Utfall
130831

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -
Ledning och administration -1,1 -1,1 -1,9 -1,9 -
Bibliotek - och kulturverksam-
het

-15,4 -16,6 -24,8 -24,8 -

Summa -16,7 -17,9 -27,1 -27,1 -

Multipolär - målning av Edna Hinnerson
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Myndighetsnämnd


Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

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

   
Verksamhet
Bygglovsenheten såg under första tertialet en svag ned-
gång i antal inkomna ärenden. Nedgången har bestått 
under andra tertialet och är fortsatt svag. I snitt inkom 
under andra tertialet 43 ärenden per månad mot föregå-
ende års 45 ärenden. 

Den förkortade handläggningstiden som konstaterades 
under första tertialet har bestått. Detta märks tydligt 
bland annat genom att antal telefonförfrågningar gäl-
lande handläggningstider för pågående ärenden har sta-
digt minskat. Utvecklingen visar tydliga positiva resultat av 
det lean-inspirerade processarbete som bygglovsenheten 
gjort.

Enheten konstaterar även att exempelritningarna på hem-
sidan fortsatt att ge tydligt resultat i form av förbättrad 
kvalitetet på inkomna ritningar. Detta är positivt och ger 
i sig även en kortare handläggningstid då ärenden i flera 
fall än förut är kompletta från början. 

En ansökan om strandskyddsdispens och ett samråd har 
behandlats under andra tertialet 2013. Länsstyrelsen har 
överprövat myndighetsnämndens dispensbeslut, och där-
efter meddelat att Länsstyrelsen inte har någon erinran 
mot beslutet.

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

Framtid
Bygglovsenheten arbetar fortsatt med lättillgänglig in-
formation via till exempel hemsidan och planerade infor-
mationsträffar. Under hösten planeras bland annat en ny 
träff för byggare och entreprenörer. 

2012 tog kommunen även över samråden från miljöför-
bundet. Hemsidan har kompletterats avseende detta och 
information och ansökningsblankett gällande samråden 
finns nu upplagt.

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. Den för-
kortade handläggningstiden som konstaterades under 
årets första fyra månader har bestått under andra tertia-
let. Exempelritningarna som lagts upp på hemsidan har 
fortsatt att ge tydligt positivt resultat i form av förbättrad 
kvalitetet på inkomna ritningar, vilket också bidrar till kor-
tare handläggningstider.

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

turlig del av verksamheten

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

Målet är helt uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska 
präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande
• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

Analys
God tillgänglighet, korta handläggningstider och kor-
rekt handläggning står i fokus på bygglovsenheten. En ny 
plan- och byggförordning som ger en jämnare och mer 
rimlig nivå på sanktionsavgifter trädde i kraft 1 juli 2013.

Målet är delvis uppfyllt.

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

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
 Myndighetsnämnden har ingen personal. 

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

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Antal bygglov 565 362 600 600
Antal samråd 107 87 200 200
Antal bygganmälan 43 29 90 90

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120831

Utfall
130831

Budget 
2013

Prognos
2013

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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Samhällsbyggnadsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 286,3 279,4 422,4 422,4
Kostnader -348,8 -340,4 -502,1 -502,1
(varav kapitaltjänst) (-73,5) (-66,8) (-100,1) (-100,1)
Summa -62,5 -61,0 -79,7 -79,7

  

Verksamhet
Den långvariga vintern med återkommande snöfall har 
inneburit ett ansträngt budgetläge för tekniska avdel-
ningen. 
Avdelningen har under året genomfört upphandling av 
mindre entreprenadarbeten, grusprodukter, maskin- och 
fordonstjänster, containerhämtning, släntklippning och 
tömning av rännstensbrunnar. Pågående upphandlingar 
är snö- och halkbekämpning, kvarvarande är strandstäd-
ning och gräsklippning. Utöver detta har tekniska avdel-
ningen anslutits till SKL:s upphandling när det gäller VA-
produkter, vägmärken och fordonstankning.
Arbetet med utbyggnaden av Nedraby vattenverk fortlö-
per under hela 2013 och kommer inte att vara avslutat 
förrän första halvåret 2015.
Ombyggnaden av Ystads reningsverk har påbörjats med 
en extern samarbetspartner. Starten av ombyggnaden är 
fortfarande osäker då tillståndsprövningen inte är helt av-
slutad.
Osäkerheten kring avfallsenhetens framtid gör att verk-
samheten befinner sig i ett läge där det är svårt att nå 
målsättningarna med införandet av matavfallsinsam-
ling i kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden har be-
ställt en utredning för att utreda konsekvenserna av ett 
övertagande av avfallshanteringen av SYSAV. Utredning-
en beräknas vara klar till slutet av 2013.

I maj tecknade kommunen avtal gällande nytt betalnings-
system för parkeringsavgifter. Park-Onoff-systemet är ut-
vecklat av ett företag från Ystad och Ystads kommun var 
först ut med denna nya tjänst på marknaden. Cirka 500 
kunder är anslutna till Park-Onoff-appen. 
Utökning av 150 parkeringsplatser gjordes tillfälligt under 
sommarmånaderna på grusplanen vid idrottsplatsen för 
att avlasta parkeringarna vid Saltsjöbaden. 

Sammanslagning med Sydskånska gymnasieförbundets 
IT-avdelning är nu genomförd fullt ut. Flytten till nya kon-
torslokaler i augusti blev en symbolisk punkt för projektet.
Ett lyckat projekt med nya och nöjda kunder. Under au-
gusti började en ny medarbetare på avdelningen. Tjänsten 
kommer att vara fokuserad på områdena helpdesk och 
utbildningsinsatser mot slutanvändarna och blir en till-
gång för hela kommunen. Under sommaren tecknades 
ett leveransavtal med ett externt bolag om leverans av e-
tjänsteplattform. Det ger nya möjligheter att leverera nyt-
tan med IT, inte bara ut i verksamheten utan även hem till 
kommuninvånarna. 

Resultatet från vårens tidiga dialog om fördjupningen av 
översiktsplanen för staden har under sommaren doku-
menterats i en rapport. I den framgår bland annat att Vi-
sionshörnan besöktes av ungefär 1 300 personer, av dessa 
markerade 521 personer på en karta var de bor. 

Plan och bygg har även arbetat mycket med den fördju-
pade översiktsplanen för Köpingebro där fokus har varit 
att ta fram ett reviderat utställningsförslag. Fokus har dels 
lagts på att klargöra framtida risker med översvämning 
längs Nybroån i förhållande till föreslagen bebyggelse, 
dels på att göra fördjupade studier av området vid sta-
tionsläget och skolan för att skapa en trygg skolväg och 
ett attraktivt centrum i Köpingebro.

Fokus på byarna, som är ett nytt dialogprojekt mellan 
kommunen och representanter från byarna, har startats 
upp i Svarte. Syftet med projektet är att för en by i taget 
titta på vad som är bra, vad som är mindre bra och vad 
som kan utvecklas i byn, framförallt i den fysiska miljön. 
Tre byträffar anordnades i Svarte och 25-30 personer del-
tog vid varje tillfälle. Utöver byträffarna arrangerades ock-
så en speciell skolträff med årskurs fem på Svarteskolan. 
Dialogen kommer nu att sammanfattas i ett fokuspro-
gram.

Parallellt med detta har arbete med flera stora detaljpla-
ner fortgått, däribland detaljplan för Öja 16:17. Planen 
möjliggör en utbyggnad av Öja industriområde mot nord-
öst och har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. 
Mycket arbete har lagts ned på att göra en detaljplan som 
skapar ett attraktivt område för företag att etablera sig i 
Ystad.

Under året har tio detaljplaner antagits eller godkänts av 
samhällsbyggnadsnämnden.

Under året har endast byggnationen av fem villor påbör-
jats, men intresset för att bygga bostäder har sedan i våras 
ökat både från privatpersoner och externa exploatörer. An-
talet tecknade köpeavtal på villatomter har redan mer än 
fördubblats i jämförelse med förra året. Kommunen har nu 
även intressenter för att bygga bostadsrätter och hyresrätter. 
Försäljning av kvarvarande industrimark i västra industri-
området pågår och intresset för industrimark (handel/
verksamheter) har också ökat under året. Ny detaljplan 
för industrimark är på gång vid östra industriområdet.
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Projektet Småbåtshamnen avslutades under våren och i 
maj, i samband med Hamnens dag, gjordes en namnänd-
ring till Ystads Marina.  
Paviljong Surbrunnen såldes under sommaren till Ystad-
bostäder för 7,0 mkr.

I projektet att byta det lokala höjdsystemet till RH 2000, 
Sveriges nya nationella höjdsystem, har GIS- och mätning 
under perioden utfört och avslutat de höjdmätningar som 
behövde göras. Underlaget är överlämnat till Lantmäteriet 
för beräkning. Projektet beräknas bli klart under 2014. 
Minskningen av antalet beställningar som blev 2012, fort-
sätter under 2013. För årets första åtta månader har anta-
let framställda nybyggnadskartor varit 48, jämfört med 58 
samma period föregående år. Antalet husutsättningar var 
under perioden 30 jämfört med 32 under samma period 
i fjor.
Avdelningen har i huvudsak koncentrerat arbetet på att 
förbättra och bygga upp primärkartverket (baskarta) med 
detaljmätning samt sedvanliga inmätningar och utstak-
ningar av VA-ledningar och fjärrvärmeledningar. Antal be-
ställningar av inmätningar på VA- och fjärrvärmeledningar 
har ökat.

Kostenheten gör inköp av ekologiska livsmedel utifrån de 
ekonomiska möjligheter som finns. Fortfarande är ekolo-
giskt odlade livsmedel dyrare jämfört med konventionellt 
odlade. 
Klimatsmarta måltider är ett pågående arbete tillsammans 
med kultur- och utbildningsförvaltningen där Svarte skola 
är så kallad pilotskola. Arbetet innebär en förändrad re-
ceptur och arbete med elever och pedagoger i klassrum-
men.
Målsättningen att servera 30 portioner klimatsmarta mål-
tider per år uppfylls med god marginal.

Upphandlingen av distributionscentral för samordnad va-
rudistribution är klar och nya livsmedelsavtal gäller från 
den första oktober 2013. Målsättningen, förutom att 
minska transporterna, var att få in mindre lokala leveran-
törer, vilket det blev för varugrupperna bryggeri, kalkon 
och kyckling. 

Det nya köket i Löderups skola invigdes första skoldagen 
för höstterminen. Det klipptes band och en festlig mål-
tid serverades till alla skolbarn. Det nya köket innebär en 
bra arbetsmiljö för kökets personal och underlättar för 
förskolans pedagoger när nu samtliga mål kommer från 
skolans kök. 
Parkens förskolas nya kök stod klart i augusti och där till-
lagas nu fler portioner, då barnen från Tornvillan och Ku-
lingen har flyttat till Parkens förskola.

Ekonomi
Prognosen per 31 december 2013 visar på ett nollresultat 
för samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska avdelningen prognostiserar ett underskott med 
0,2 mkr. Extraordinär vinterväghållning har hittills kostat 
förvaltningen 1,9 mkr och prognosen är vid årets slut 
2,2 mkr då saltförrådet med mera ska kompletteras till 
kommande vinter. Avfallsenheten förväntas göra ett 
underskott på 1,0 mkr, vilket dock täcks av förutbetalda 
intäkter. VA-enheten prognostiseras med ett nollresultat. 

Fastighetsavdelningen prognostiserar underskott med 
2,9 mkr. Det hänförs i huvudsak till snöröjning- och halk-
bekämpningskostnader, samt ökade driftskostnader för 
uppvärmning av kommunens fastigheter på grund av den 
kalla vintern. Snöröjning- och halkbekämpningskostnader 
har uppgått till 1,3 mkr.

Administration och Utveckling prognositiserar överskott 
med 3,4 mkr. Överskottet beror på projekt som inte startats 
samt återhållsamhet med resurserna. Kommunfullmäktige 
har inte beslutat om en omdisponering av medel för öka-
de löner och arvode för samhällsbyggnadsnämnden än, 
men hänsyn är tagen i helårsprognosen. 

GIS och Mätning visar på ett underskott vid årets slut med 
0,4 mkr som beror på minskade intäkter då beställningar 
av husutsättningar och nybyggnadskartor minskar. 

IT-avdelningens prognos visar på ett överskott med 0,1 
mkr.  
Övriga avdelningar prognostiserar en budget i balans.

Framtid
De budgeterade medlen för till exempel beläggningsar-
beten, lekplatser och tillkommande nya exploateringsom-
råden befinner sig idag på en sådan nivå att det kommer 
innebära stora framtida kostnader för att återställa dessa 
till en förväntad nivå. 
 
Fokus för arbetet med fördjupningen av översiktsplanen 
för Ystad ligger under hösten på att arbeta fram en sam-
rådshandling. Fördjupad översiktsplan för Köpingebro 
kommer att ställas ut under oktober och november. Det 
kommer också att tas fram ett detaljplanförslag för Fri-
tidsbadet för att säkerställa ett framtida bevarande av 
byggnaden och för att möjliggöra en annan spännande 
användning. Även en tävling kommer att arrangeras för 
att få in förslag till byggnadens framtida användning.

Uppsägning av Sandskogsarrendena (fritidshusen) är ut-
skickade. De nya avtalen som träder i kraft 1 januari 2015 
kan tecknas med villaägarna under hösten. 

Väderleksvägen, trygghetsboende med särskilt boende, 
har haft inflyttning under sommaren och kostenhetens 
restaurang öppnade i september. Öppettiderna kommer 
att vara liknande de övriga av kostenhetens senior-restau-
ranger. 
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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 
I Fastighetsägare Syds årliga mätning (2012) har kommu-
nen förbättrat sin ranking. År 2012 har Ystad kommun 
placering åtta av regionens 16 distriktshuvudorter mot 
placering elva år 2011. 
I näringslivsrankingen har kommunen tappat 20 pla-
ceringar, (2013 placering 125 och 2012 placering 105).
Planberedskap finns för cirka 500 bostäder.
Fördjupad översiktsplan över staden och Köpingebro på-
går. 
Tio detaljplaner har antagits under året. 
Funktionsupphandling av asfaltläggning gjordes under 
hösten och planering pågår tillsammans med entreprenö-
ren. Fokus är på genomfartslederna.
Reinvestering av lekplatser pågår.
Boulebanorna i Sandskogen invigdes under april. Boule-
spelare har fått en egen oas i Sandskogen. 
Ystads Marina har invigts.

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 
Prognosen per 31 december 2013 visar på ett nollresultat 
för samhällsbyggnadsnämnden.

Målet är helt uppfyllt.

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

turlig del av verksamheten

Analys 
Fortsatt arbete för att möjliggöra ökad sortering av olika 
fraktioner inom grund- och förskola fortgår.
Distributionscentral kopplad till projektet samordnad va-

rudistribution är upphandlad och kommer att vara belä-
gen i västra Ystad.
Livsmedelsupphandling är avslutad. Tre lokala/regionala 
leverantörer för kyckling, kalkon och bryggeriprodukter, 
har antagits.
Klimatsmarta måltider fortgår som planerat.
I arbetet med framtagande av fördjupade översiktsplaner 
och detaljplaner beaktas miljöfrågor av olika art. 
Energibokslut har genomförts för år 2012. Energieffek-
tiviseringsåtgärder har inburit att energianvändningen 
återigen har minskat. Till exempel har oljeanvändningen 
sjunkit från 10 kWh/kvm år 2011 till 5 kWh/kvm år 2012. 
Fjärrvärmebehovet har minskat från 88 kWh/kvm år 2011 
till 84 kWh/kvm år 2012.

Målet är delvis uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska 
präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande
• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

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

Målet är delvis uppfyllt.

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

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Frisknärvaron ligger på 96,7 %, samma nivå som föregå-
ende år. Vintern där influensasjukdomarna avlöste varan-
dra är bidragande till att målet inte nås.

Målet är delvis uppfyllt.
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Personal
Frisknärvaron 2013 var för perioden jan-aug 96,7 %, 
samma som motsvarande period 2012. 
I april var alla medarbetare inom kommunen inbjudna till 
en after work i Bollen och Badhuset. I Bollen genomfördes 
tävlingen ”Mästarnas Mästare Ystad” där cirka 100 med-
arbetare deltog. I badhuset hade alla medverkande möj-

lighet att prova på olika SPA-behandlingar. Kommunens 
upphandlade friskvårdsaktörer hade möjlighet att visa och 
beskriva sitt utbud. 
I augusti hade förvaltningen en personalaktivitet, en form 
av ”kick-off”, på idrottsplatsen med teamövningar och 
grillning.  
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll 144 * 140 140
Mediaförsörjning (kr/kvm) 162 * 153 153
Mark- plan- och exploatering
Antal påbörjade tomter 17 5 70 10
Försåld industrimark, kvm 6 000 0 20 000 15 000
IT-avdelning
Antal användare, administration 696 * 700 700
Antal användare, skola 1 044 * 740 740
Antal användare, kommunala bolag 125 * 150 150
Totalt antal användare 3 700 3 700

Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplan 9 10 6 11
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 0 0 2 0
Antal pågående detaljplaner 26 23 25 23
Antal program 1 0 - 1
GIS och Mätning
Antal förrättningsförberedelser 7 2 15 5
Antal husutsättningar 46 30 100 50
Antal grundkartor 9 7 6 11
Antal nybyggnadskartor 86 48 130 75
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 156 * 6 500 6 500
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 252 * 230 230
Mängd matavfall, ton 715 * 700 700
VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 715 294 * 2 800 000 2 800 000
Antal kbm sålt vatten 1 934 236 * 2 200 000 2 200 000
Serviceavdelningen
Antal portioner, skola 496 000 * 445 000 445 000
Antal portioner, äldreomsorg 140 000 * 162 000 162 000
Inköp av ekologiska livsmedel i %
mot totala livsmedelsbudgeten
för- och grundskola
* Redovisas i årsbokslutet

13 % * 13 % 13 %

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall
120831

Utfall
130831

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,4 -0,4 -0,8 -0,8 -
Administration och utvecking 1,3 -0,2 -6,8 -3,4 3,4
Fastighetsavdelning -15,3 -13,6 -11,0 -13,9 -2,9
IT-avdelning -1,4 -0,4 -0,6 -0,5 0,1
Plan och Bygg -3,0 -3,7 -5,2 -5,2 -
GIS- och Mätning -1,4 -1,8 -2,0 -2,4 -0,4
Teknisk avdelning -30,3 -31,8 -48,0 -48,2 -0,2
Avfallsenhet -3,2 -3,8 0,0 0,0 -
VA-enhet -6,2 -2,1 0,0 0,0 -
Serviceavdelning -2,6 -3,2 -5,3 -5,3 -
Summa -62,5 -61,0 -79,7 -79,7 -
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Avvikelse
progn/budg

Småbåtshamnen (etapp 3) -9,7 -7,1 -10,2 -3,1
Löderups skola, ny tillbyggnad -9,8 -11,5 -11,5 -
Ystad Arena (nytt badhus) -40,6 -210,0 -125,0 85,0
Ystad framtida vattenförsörjning -62,5 -94,0 -87,0 7,0
Övriga investeringar -32,8 -87,7 -60,4 27,3
Summa -155,4 -410,3 -294,1 116,2

• Ny uppföljningskalkyl för ombyggnaden av vatten-
verket i Nedraby togs fram i april. Denna visar fort-
farande en totalkostnad på cirka 179 mkr. Uppfölj-
ningen visar också att reserven för oförutsett inom 
projektet har minskat och att byggtidens slutpunkt 
har senarelagts till första halvåret 2015. 

• För avloppsreningsverket kommer det, under andra 
halvåret 2013, att göras en säkrare kostnadskalkyl 
för hela ombyggnaden. 

• ICA-rondellen mot Sjöbo färdigställs under året med 
en totalkostnad på cirka 11,0 mkr. 

• Nybyggnaden av badhuset fortskrider enligt plan. Tio 
månader efter att spaden sattes i jorden för första 
gången för projektet så börjar källaren att ta form. 
De platsgjutna ytterväggarna är på plats och valvet 
(källartaket) är till tre fjärdedelar klart. I augusti kom 
de första prefabricerade elementen och nu är en fjär-
dedel av de prefabricerade pelarna och ytterväggar-
na på plats. Badhusets detaljprojektering avslutades. 
Gällande hallarna har merparten av programarbetet 
genomförts och under hösten och början av vintern 
kommer det att sättas igång med systemprojektering. 

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

• Upphandlingen av ny- och ombyggnaden av Köping-
ebro skola pågår, byggstart blir troligtvis under hös-
ten 2013.

• Utbyggnaden av Löderups skola är klar.

• Nytt källsorteringshus för avfall har byggts i Gamla 
Rådhuset.

• Energieffektivisering på Svarte skola pågår. Det 
konverteras bort olja och istället blir det en 
värmepumpslösning med grundvattenvärme. Även 
skolpaviljongen på norra delen av skolan kopplas in 
på vattenburet system istället för direktverkande el. 
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 99,1 112,7 59,0 183,1
Kostnader -424,1 -446,4 -575,2 -705,0
(varav kapitaltjänst) (-0,6) (-0,6) (-0,6) (-0,9)
Summa -325,0 -333,7 -516,2 -521,9

Verksamhet
Under perioden har trygghetslägenheterna och det särskil-
da boendet på Väderleksvägen färdigställts. Det innebär 
att antalet lägenheter inom särskilda boenden ökat med 
24 stycken. Förvaltningen har avslutat första etappen i 
projektet hjälp- och stöd efter sjukhusvistelse. Projektet 
har resulterat dels i att medicinskt färdigbehandlade per-
soner på sjukhuset försvunnit och därmed betalningsan-
svaret. Likaså har tillgången till korttidsplatserna ökat del-
vis beroende på tillskottet av särskilda boendeplatser. För 
närvarande är det ingen kö till somatiska boendeplatser, 
däremot finns ett fortsatt behov av demensplatser. Soci-
alstyrelsens nya riktlinjer inom demensvården avseende 
bland annat krav på höjd bemanning som skulle gälla från 
2014 kommer att skjutas upp till 2015.

Behovet av gruppboende inom LSS är akut och vitesfö-
relägganden är överhängande, vilket starkt motiverar att 
boendeplanen måste fullföljas. Antalet externt boende-
placerade inom LSS och socialpsykiatrin ligger på en jämn 
nivå. Inom några gruppboenden har personalbeman-
ningen utökats för att flera brukare har utåtagerande be-
teende. Detta resulterar i hot och våldsituationer, både i 
förhållande till andra brukare, men även mot personal. 

Inom individ- och familjeomsorgen ligger antalet place-
rade i HVB-hem och familjehem på en oförändrad nivå. 
Även försörjningsstödet är på en oförändrad nivå. 

Det samordnade psykiatriarbetet fortskrider enligt plan. 
Den övergripande ramöverenskommelsen som bland an-
nat beskriver ansvarsfrågan mellan parterna kommer att 
undertecknas under september. Därefter färdigställs den 
lokala överenskommelsen. Den stora skillnaden är att 
flera dokument har gåtts igenom och sammanfogats till 
en överenskommelse. Region Skåne har upphandlat psy-
kiatrin inom SÖSK. Det har framställs flera synpunkter och 
klagomål på vårdgivaren avseende bland annat tillgången 
till läkaretider, vilket i sin tur påverkar behandlingen för 
den enskilde. 

Förvaltningen och nämnden har under perioden ägnat 
mycket resurser för att ta fram åtgärder för att nå budget 
i balans, men även för att ta fram handlingsplanen för 
kostnadsreduceringar. Åtgärderna för budget i balans har 
fastställts av nämnden och kommer nu att genomföras.

Under september kommer dokumentet ledningssystem 

för kvalitet att presenteras för socialnämnden. Dokumen-
tet beskriver och ger en samlad bild över förvaltningens 
processer och system. Detta kommer i sin tur ge nämn-
den och förvaltningen goda möjligheter till en mer effek-
tiv styrning av verksamheten.

Under perioden har arbetet med att utveckla myndighets-
utövningen främst inom Vård och omsorg intensifierats. 
Arbetet har gett resultat avseende effektivare kommuni-
kation, administration och en högre rättssäkerhet.

Ekonomi
Socialnämndens prognos för 2013 är ett underskott med 
5,7 mkr. Det är en försämring av resultatet jämfört med 
föregående tertialuppföljning med 3,6 mkr. I resultatet in-
går överskott på budgeterade medel för Väderleksvägen 
med 7,9 mkr och nytt LSS-boende med 1,8 mkr. Det ingår 
även budgeterade projektmedel med 1,3 mkr vilket inne-
bär ett totalt underskott för verksamheten med 16,7 mkr.

Det finns förslag om en omdisponering från kommunfull-
mäktiges anslag för oförutsett till nämnden på totalt 7,8 
för att täcka årets löneökningar. Denna omdisponering är 
ännu inte beslutad, men hänsyn är tagen till denna i hel-
årsprognoserna.

För avdelningen Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri 
prognostiseras ett underskott med 5,2 mkr. Verksam-
heterna personlig assistans, främmande vårdhem och 
socialpsykiatri redovisar underskott. Högre vårdtyngd i 
kombination med högre sjukfrånvaro på några gruppbo-
ende har medfört ökade personalkostnader, vilket lett till 
underskott. Korttidsboende för barn och vuxna redovisar 
överskott.

Prognosen för Individ och familjeomsorg är ett underskott 
med 3,6 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd, place-
ringar i familjehem och öppenvårdsinsatser för barn och 
unga ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Kostnaden för 
placering av vuxna har ökat och kommer troligtvis att öka 
ytterligare under hösten. Överskott finns inom administra-
tion, handläggning, träning och sysselsättning.

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 3,8 mkr 
vilket är 4,2 mkr sämre än första tertialet. Kostnadsök-
ningen är främst inom verksamheterna för hemtjänst, 
korttidsvård, särskilda boende. Verksamheterna medi-
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cinskt färdigbehandlade och resursenheten redovisar 
också underskott, medan främmande vårdhem, kultur i 
vården och enhetsgemensamt redovisar överskott.

Avdelningen för Hälso- och sjukvård prognostiserar ett 
underskott med 1,3 mkr, vilket hänförs till Rehabteamet 
och tekniska hjälpmedel. Verksamheten för bostadsan-
passning redovisar ett litet överskott.

Framtid
Hur kan en organisation möta framtiden på ett bra sätt? 
Detta är en högst berättigad fråga när utmaningarna är 
flera. Det gäller att finna en bra balans mellan lagstiftning, 
medborgarnas behov och krav från myndigheter, samti-
digt ska organisationen ha en god ekonomisk hushållning 
och upprätthålla en budget i balans. 

Förvaltningen har under sensommaren påbörjat en orga-
nisationsöversyn med extern utredare. Materialet kommer 
att analyseras noggrant och avvägas mot målet ”en effek-
tiv organisation in i framtiden”. Resultatet av utredningen 
kommer att presenteras under hösten.

Även fortsättningsvis gäller det att samverka, samordna 
och samla ihop nämndens resurser både internt och 
externt, i syfte att ta vara på samlade kompetenser och 
resurser. Behoven av att samordna och samverka inom 
och utom organisationen kommer fortsatt att vara en 
förutsättning för att uppnå bra resultat. Förvaltningen 
behöver även skapa större förutsättningar för att följa 
omvärldsutvecklingen och sammanställa resultat av detta 
för att kunna göra bättre och säkrare analyser. Detta för 
att kunna ställa om och rusta verksamheterna inför nya 
tider och behov. 

Ökningen av antalet äldre i kombination med ökad 
livslängd kommer att ställa krav på strukturförändringar i 
samhället. Förväntningarna på vad samhället ska ta hand 
om kommer säkert att behöva omvärderas. Detta leder i 
sin tur till att samhällets vård och omsorg riktas till de med 
störst behov. Med risken att de förebyggande insatserna 
minskar och att anhörigstödet ökar. Ensamhetsproblema-
tiken kommer fortsatt att finnas, vilket resulterar i utan-
förskap och isolering. Det finns behov av nytänkande på 
vilka sätt man kan skapa naturliga sociala arenor för att 
motverka social utslagning och gärna över generations-
gränserna.

Efterfrågan av stöd- och hjälpinsatser inom individ- och 
familjeomsorgen kommer att öka. Förändrade värderingar 
och synsätt, ger andra frågeställningar och behov. För att 
möta detta behöver socialtjänsten uppdatera och omvär-
dera rådande metoder och synsätt.

Behoven inom LSS och socialpsykiatrin kommer fortsatt 
finnas kvar, dock kommer antalet personer med utveck-
lingsstörning att minska. Personer med neuropsykiatriska 

beteendehinder är en ökande målgrupp för insatser och 
stöd.

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
Bristen på bostäder medför stora svårigheter att få bo-
städer till behövande grupper. Det saknas bland annat 
bostäder för funktionsnedsatta, vilket innebär att beslut 
om boende inte kan verkställas. Risken för vite är stor. Just 
nu är det 10 personer med beslut om boende som inte 
kunnat verkställas. Socialstyrelsen har utdömt vite i två 
ärenden som förvaltningen ska bemöta. Ett LSS-boende 
planeras i Surbrunnsparken och beräknas vara klart under 
våren 2014. 
Framkomligheten i kommunen är god. Uppföljning av till-
gänglighetsprogrammet sker regelbundet och arbetspla-
ner för förbättringar upprättas. 

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
Verksamheterna inom social omsorg bedrivs effektivt och 
med stort fokus på brukarna. Respektive avdelning arbe-
tar processinriktat för att löpande förbättra verksamhe-
ten. 
Prognosen för 2013 visar ett underskott på 5,7 mkr vilket 
bland annat beror på höga kostnader för försörjningsstöd, 
placeringar av barn och unga i familjehem, personlig as-
sistans och placeringar på främmande vårdhem inom FOS 
verksamhet. 

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

turlig del av verksamheten
Analys
Förvaltningen har ett omfattande miljöarbete med bland 
annat miljöbilar, källsortering, dagliga inköp i närområde. 
Cyklar används i stor utsträckning och effektiva körsche-
ma planeras för att minimera färdtiden mellan brukarna. 

Målet är helt uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska 
präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande
• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

Analys
Brukarenkäter inom Arbete och Försörjning samt 
rådgivningsbyrån har genomförts under våren med bra 
resultat. Brukarenkäter inom övriga avdelningar sker un-
der hösten. Verksamheterna lever till största delen upp till 
de tjänstegarantier som är beslutade av socialnämnden. 
Genom att kontinuerligt vidareutbilda personalen ökar 
kunskap och förståelse för arbetet vilket även bidrar till 
gott bemötande. En koppling till tjänstgarantier sker vid 
klagomål, avvikelser och i nöjdhetsenkäter. 

Målet är delvis uppfyllt.

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

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Den genomsnittliga frisknärvaron är 93,1 % vilket är nå-
got sämre jämfört med samma period föregående år. För-
månen med friskvårdskort kunde kanske marknadsföras 
mer då andelen anställda med friskvårdskort är endast 21 
%. 
Arbetsmiljön i verksamheterna upplevs som god. Tillbud 
och arbetsskador diskuteras regelbundet på arbetsplats-
träffar och brandsyn sker enligt plan.
Utbildningsnivån bland vårdpersonal är hög. Under 2013 
är andelen vårdpersonal med undersköterskekompetens 
83,5 % (16,5 % är vårdbiträde). Under 2012 var fördel-
ningen 85,9 % undersköterskor och 14,1% vårdbiträde. 
Kompetensutveckling sker kontinuerligt men en särskild 
utbildningssatsning kommer att ske på Ljuskällan med 
start i höst. 

Målet är delvis uppfyllt.

Personal
Den genomsnittliga frisknärvaron är 93,1 %. Antalet tills-
vidareanställda hör ökat jämfört med föregående år, dels 
på grund av övertagandet av Ljuskällans särskilda boende 
från årsskiftet, och dels öppnandet av Väderleksvägens 
särskilda boende.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130831

Budget
2013

Prognos
2013

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal platser 65 68 77 68
Korttidsboende
-antal helårsplatser vuxna 3 3 3 3
-Antal helårsplatser barn 10 10 10 10
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning Mätning i höst 80 % 80 %

Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd 440 317 410 440
Antal vårddygn i hem för vård och boende
-Vuxna 1 860 1 517 2 000 1800
-Barn 3 409 1 411 2 850 2 000
-Familjehem 8 211 6 698 6 450 10 000
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning > 90 % 80 % > 90 %

Vård och omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
-Antal helårsplatser 290 290 326 298
Korttidsplatser
-Antal helårsplatser 36 33 30 32
Främmande vårdhem
-Antal helårsplatser 3,6 1,4 2,5 1,3
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 % 6 809 4 301 6 960 6400
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning Mätning i höst 80 % 80 %

Hälso- och sjukvård
Minst andel nöjda i brukarenkät 94 % Mätning i höst 80 % >80 %
Individ- och familjeomsorg

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120831

Utfall
130831

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,7 -0,7 -1,2 -1,1 0,1
Gemensam verksamhet -3,1 -8,8 -18,9 -18,4 0,5
Entreprenadverksamhet -28,3 -13,2 -19,2 -19,2 -
Funktionsnedsatta och social-
psykiatri

-71,7 -74,1 -105,3 -110,5 -5,2

Individ och familjeomsorg -42,1 -40,6 -58,8 -62,4 -3,6
Vård och omsorg -145,4 -61,5 -261,2 -257,4 3,8
Hälso- och sjukvård -33,7 -34,8 -51,6 -52,9 -1,3
Summa -325,0 -333,7 -516,2 -521,9 -5,7
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
130831

    Budget
2013

     Prognos
2013

Avvikelse
progn/budg

Trapphusboende Lss, Inv 0,0 -0,2 0,0 0,2
Nytt Äldreboende, Inv -1,6 -2,8 -2,8 -
Elektriver Ifos Arkiv 0,0 -0,3 0,0 0,3
Larm Väderleksvägen -1,8 -1,5 -1,8 -0,3
Reservkraftsaggr Väderleksv 0,0 -1,2 -1,2 -
Inventarier Lödersupsgården -0,1 -0,1 -

Nämndsinvesteringar
Datautrustning, Socialbyrå 0,0 -0,2 -0,2
Möbler Kommendörsgatan 0,0 -0,1 -0,1
Möbler Ljuskällan 0,1 -0,1 -0,1
Larm Ljuskällan 0,4 -0,4 -0,4
Summa -4,0 -6,1 -6,7 -0,6

Socialnämnd

Väderleksvägens särskilda booende
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120831

Utfall 
130831

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 1 061,2 1 074,0 1 579,7 1 599,8
Kostnader -203,4 -202,8 -326,4 -318,1
(varav kapitaltjänst) (-0,4) (-0,2) (-2,4) (-2,4)
Summa 857,8 871,2 1 253,3 1 281,7

  
 

Ekonomi
Inom Finansiering och kommungemensam verksamhet 
beräknas en positiv avvikelse mot budget med 28,4 mkr.

Det finns två stora avvikelser och dessa är positiva. Den 
första är att AFA Försäkringar har beslutat att återbetala 
premierna för åren 2005 och 2006 gällande de kollektiv-
avtalade försäkringarna AGS-KL och Avgiftsbefrielseför-
säkringen. För kommunens del är det ungefär 20,0 mkr 
som återbetalas. Den andra är skatteintäkterna som för-
väntas bli 14,8 mkr högre än budgeterat.

Finansnettot kommer att vara negativt, men ger en positiv 
avvikelse i förhållande till budget.

Det finns även negativa poster inom finansieringen och 
kommungemensam verksamhet. Årets kostnader för 
pensioner ger en negativ avvikelse. Den kommungemen-
samma finansieringen har kompenserat nämnderna, en-
ligt gällande regelverk, för kapitaltjänstkostnader i större 
utsträckning än den förväntade budgeten. Slutligen så 
räckte inte de budgeterade pengarna riktigt till för de lö-
neökningarna som det blev för åren 2012 och 2013.
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