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Ystad Trädgårdsstad – en ny grön stadsdel
Ystadbostäder och Ystads kommun har tagit fram en detaljplan för upp till 450 bostäder 
i varierande upplåtelseformer. Ystad Trädgårdsstad ska erbjuda grönskande kvarter med 
bland annat odlingsmöjligheter och klimatsmarta lösningar.

Nya läckra vindslägenheter på Fridhem
Ystadbostäder har inlett en förtätning av bostadsområdet Fridhem. Här planerar  
företaget 40 moderna vindslägenheter, tänkta som förstagångslägenheter.

Omtyckt inflyttning på Havsblick
Till invigningen av den nya fastigheten Havsblick ordnade Ystadbostäder öppet hus för 
allmänheten, och guidade visningar för alla hyresgäster.

Ett synligare Ystadbostäder
Under 2017 har Ystadbostäder stärkt sitt fokus på marknadsföring. Företaget har bland 
annat deltagit på mässor, arrangerat events och förnyat sin kundtidning. 

Positiv start för boinflytandemöten
Under 2017 har Ystadbostäder utvecklat boinflytandet genom att arrangera regelbundna 
möten för kunderna tillsammans med Hyresgästföreningen.

Förbättrad serviceorganisation
Ystadbostäder har fortsatt att utveckla sin organisation kring service, fastighetsskötsel  
och underhåll för att säkra att det är rent, snyggt och tryggt överallt.

Framtiden är digital
Ystadbostäder har förberett en modernisering av sina IT-system för att kunna erbjuda nya 
digitala tjänster, som till exempel Mina sidor.

Ny dataskyddsförordning (GDPR)
Från maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning (GDPR) som lag i alla EU:s  
medlemsländer. Under 2017 har Ystadbostäder kartlagt hanteringen av personuppgifter 
för att kunna förstärka sina rutiner.
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Innehåll
2017 i korthet

Ystadbornas eget 
bostadsföretag

Ystadbostäder är Ystads kommuns bostadsföretag. Vi äger och förvaltar ett  
60-tal fastigheter med hyreslägenheter för Ystadbor, samt kommersiella lokaler  
åt Ystads företagare. Ystadbostäder utvecklar och bygger även nya bostäder.  
En fjärdedel av våra hus tillhör Ystads karaktäristiska kulturfastigheter, och som  
Ystadbornas eget bostadsföretag ser vi det som vår självklara uppgift att bidra till  
Ystads varumärke. Oavsett om du har en liten familj eller en stor, vare sig du är ung,  
gammal eller mitt emellan ska du som bor hos Ystadbostäder känna att du trivs,  
att du är trygg och att du blir väl omhändertagen.  

Upptäck det goda livet, välkommen till Ystad!



Vi växer 
i takt med 

Ystad

Ystads kommun planerar för en befolknings-
tillväxt på cirka 1 % per år. Intresset för att 
flytta till Ystad har ökat markant, och under 
2017 uppnåddes tillväxtmålet redan under 
hösten. Allt fler aktörer är intresserade av att 
bygga nytt i Ystad, inte minst tack vare kom-
munens planer för Ystad 2030. På ritbordet 
finns bland annat visionen om Hamnstaden, 
en central stadsdel vid vattnet med 1 500 
nya bostäder.

Ystadbostäder växer
Vårt ägardirektiv säger att vi ska producera 
50 nya lägenheter per år. Under 2017 invigde 
vi bland annat de trivsamma bostäderna på 
Havsblick, som varit högt eftertraktade med 
flera hundra sökande på varje lägenhet. Vårt 
största projekt just nu är Ystad Trädgårds-
stad. På tomtmark som tidigare hyst Ystad 
plantskola har Ystadbostäder och Ystads 
kommun tagit fram en detaljplan för en ny 
grön stadsdel, med plats för upp till 450 
bostäder. Projektet har lockat namnkunniga 
arkitekter och entreprenörer, och under 2017 
genomfördes markanvisningen. Intresset  
för Ystad Trädgårdsstad är stort och de  
spännande kvarteren visades för allmän-
heten vid en mycket välbesökt vernissage.
 Stark expansion innebär också stora ut-
maningar. Våra resurser är begränsade och 
vi måste värna om en god soliditet. Därtill 
tycks entreprenörer generellt sett föredra 
projekt på större orter, vilket innebär att 
processer för upphandling och byggnation 
med mera kan dra ut på tiden. Därför söker 
vi nya samarbeten, och har bland annat inlett 
diskussioner med ett större byggföretag från 
Litauen, som vill etablera sig på den svenska 
marknaden.

Uppdaterad underhållsplan
Under 2017 har vi rekryterat en välrenom-
merad underhållsingenjör. Våra fastigheter 
är nu kartlagda, och vår underhållsplan är 

uppdaterad. Planen ger bland annat direktiv 
för upprustning av våra kulturfastigheter. 
Ystads stadskärna är en viktig del av Ystads 
varumärke och attraktionskraft. Att få ta 
hand om dessa fastigheter åt kommande 
generationer ser vi som ett hedersuppdrag.

Bättre organisation
Från hösten 2017 sitter all vår personal på 
huvudkontoret i centrum, vilket är ett lyft 
för hela vår organisation. Nu kan alla dela 
samma företagskultur och vi får en starkare 
gemenskap. Med alla fastighetsskötare 
samlade får vi också effektivare kontakt-  
och beslutsvägar.
 Sedan den 1 april har mitt uppdrag 
utökats till att innefatta vd-posten för Ystads 
Industrifastigheter, som vi också delar 
lokaler med. Företaget är helägt av Ystads 
kommun och inriktat på kommersiella fast-
igheter för näringslivet i Ystad. Det finns en 
ambition från Ystads kommun att samordna 
verksamheter med synergimöjligheter,  
vilket bland annat innebär stärkta möjlig-
heter att attrahera specialistkompetens.

Ökad trivsel
Under året har vi genomfört åtgärder för att 
förbättra vår fastighetsskötsel och lokalvård. 
Vi har också fortsatt att uppmuntra hyres-
gästerna till delaktighet och boinflytande  
– det föder engagemang och ökad trivsel.  
Vi har startat ett samarbete med hyres-
gästföreningen, allt fler hyresgäster har 
engagerat sig och på sikt hoppas vi på ett 
fortsatt ökande intresse.

Ett synligare Ystadbostäder
Ystadbostäder ska vara ett företag som 
är öppet, inbjudande och lyhört mot det 
omgivande samhället. Under 2017 har vi 
träffat föreningar, deltagit på mässor och 
arrangerat events. Ett mycket uppskattat  
arrangemang var inflyttningen på Havsblick. 

Där ordnade vi personliga visningar och 
guidningar, såväl i fastigheten som i de egna 
lägenheterna, för samtliga hyresgäster.
 Fram till 2019 kommer Ystadbostäder att 
representera skånska bostadsbolag i SABOS 
vd-råd. Det för upp Ystadbostäder på en  
nationell nivå där vi har möjlighet att driva 
frågor som vi bedömer är viktiga för  
branschen, samtidigt som vi kan dra  
uppmärksamheten till vår region.

Digitalisering
Digitaliseringen ökar och på Ystadbostäder 
följer vi utvecklingen för att se hur vi kan 
effektivisera vårt arbete och erbjuda bättre 
tjänster. Från och med maj 2018 gäller en ny 
dataskyddsförordning (GDPR) som lag i alla 
EU:s medlemsländer. Förordningen innebär 
stärkta rättigheter för den enskilde avseende 
personlig integritet. På Ystadbostäder har vi 
alltid varit noga med sekretess- och integri-
tetsfrågor, och under 2017 har vi förberett 
organisationen inför lagändringen.

Det ska vara kul på jobbet
På Ystadbostäder ska det vara kul och trev-
ligt att gå till jobbet, alla ska möta varandra 
med vänlighet och respekt, och alla som  
jobbar här ska ha utvecklande och stimu-
lerande arbetsuppgifter. Vi vill bygga ett 
generöst och positivt arbetsklimat, där det 
är lätt att må bra och en självklarhet att bidra 
till den gemensamma trivseln.

Ett stort tack till alla våra kunder, partners 
och medarbetare för ett spännande 2017. 
Vi ser fram emot ett lika händelserikt 2018 
tillsammans med er.

Fredrik Millertson, VD
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Ystads kommuns satsningar 
för	att	öka	inflyttningen	 
ger	resultat.	Ystad	befinner	 
sig i en expansiv fas, där 
spännande projekt som 
Hamnstaden och Ystad 
Trädgårdsstad drar blickarna 
till sig. Det är vår uppgift 
att ordna attraktiva bo-
städer åt både gamla och 
nya Ystadbor. I takt med 
att Ystad växer utvecklar vi 
verksamheten, och planerar 
för framtida expansion.



Ystads kommun har ett uttalat mål att befolkningen 
ska växa med 1 % om året. För att klara tillväxt- 
målet och kunna ge plats för alla nya invånare, 
krävs ett motsvarande antal nya bostäder. Runt  
om i staden växer intresset för nybyggnation,  
inte minst genom Ystadbostäders expansion, till 
exempel i Ystad Trädgårdsstad. Förväntningarna 
på kommunens vision kring Hamnstaden är stora.

– Ystads kommun har tagit fram en översiktsplan 
för Ystad, som sträcker sig till 2030, säger Leila 
Ekman, stadsarkitekt i Ystad. Planen täcker bland 
annat hur staden ska expandera, hur stadsdelar ska 
förädlas, hur vi ska bemöta klimatförändringar och 
hur vi ska utveckla hamnområdet.

Grundidén med Hamnstaden är att flytta färje-
lägena för Polen- och Bornholmstrafiken längre ut 
i havet. Det ger plats att bygga en helt ny stadsdel, 
söder om järnvägen. Hamnstaden ska byggas 
västerifrån i flera etapper. De första bostäderna ska 
ligga granne med småbåtshamnen, som bevaras 
i sin nuvarande form. Den västra piren kommer 
också att byggas tidigt. De senare etapperna utförs 
på andra sidan hamnen, där Polenfärjorna ligger 
idag.

– Vi föreställer oss en varierad bebyggelse, för 
olika sorters familjer och hushåll, säger Leila 
Ekman. Ännu finns inga precisa skisser på kvarter 
och byggnader. Men området blir stadsmässigt och 
tätt, och det finns en tanke om att spinna vidare på 
den småskaliga karaktären i Ystads stadskärna.

Sammanlagt rör det sig om 1 500 bostäder på 
bästa tänkbara läge. Här ska Ystadborna kunna 
njuta på uteserveringar vid vattnet, ströva längs 
kajen, fiska från piren eller njuta av solnedgången 
från en bänk – eller från den egna balkongen. 

I skisserna ges även plats för framtida butiker, 
serveringar, mötesplatser, arbetsplatser, förskolor 
och eventuellt en grundskola.

– Jag tror det är något djupt mänskligt att vilja 
ha kontakt med vatten i sitt boende, säger Leila 
Ekman. Många svenska städer har gjort det här 
före oss med fantastiskt bra resultat. Norrtälje, 
Västerås, Arvika, Göteborg, Helsingborg och 
Malmö är några exempel. Med den nya planen kan 
Ystad få kontakt med havet igen och återskapa 
känslan från gamla tiders hamnstad.

En viktig del av expansionsplanen rör utbyggnaden 
av den kommersiella hamnen. Ystads hamn är idag 
Sveriges tredje största färjepassagerarhamn, den 
femte största avseende lastfordon och den största 
hamnen för Polentrafik. Färjetrafiken har också 
stor betydelse för Ystads turism och hamnens 
utvecklingsmöjligheter behöver säkras.

– När Polen- och Bornholmsfärjorna flyttas 
längre ut i havet är tanken att hamnen ska kunna 
ta emot större och mer djupgående färjor, säger 
Leila Ekman. Det öppnar för en expansion av 
den kommersiella trafiken men också för en ökad 
turism till Ystad. Flytten möjliggör samtidigt en 
mer miljövänlig hamnverksamhet än idag. I planen 
tar vi även i beaktande hur Ystads lågt belägna 
stadskärna ska skyddas mot framtida stigande 
havsnivåer.

– Under 2018 jobbar vi vidare med planprogram-
met, säger Leila Ekman. Därefter är tanken att 
börja hitta intressenter och byggherrar, skissa på 
detaljplaner och så småningom låta Hamnstaden 
få sin form.

Ystad har ett unikt läge, 
med stadens sydsida 
vänd mot stränder och 
hav. Trots det vackra 
läget saknas kontakt 
mellan stadskärnan och 
kustremsan, eftersom 
hamnen ligger i vägen. 
Som en del av kom-
munens expansions-
plan har Ystad börjat 
planera för att närma 
sig vattnet. På ritbor-
den börjar den nya 
Hamnstaden ta form, 
ett havsnära bostads-
område med 1 500 
bostäder, belägna där 
staden möter havet.
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Hamnstaden 
– där staden 
möter havet



Ystad plantskola  
grundades 1909. Efter  
mer än 100 år som plant- 
skola har det 35 000 
kvadratmeter stora  
området vuxit till en tät 
och grönskande oas. 
Här finns ett varierat 
växt- och djurliv med en 
stor biologisk mångfald.

– Den insatte kan räkna till 42 sorters träd, säger 
Mathias Nilsson, teknisk chef på Ystadbostäder. 
Bland annat tall, lönn, kastanjer och poppel men 
också mer exotiska exemplar som kaukasisk ving-
nöt och tulpanträd. Skogsliknande partier varvas 
med fruktträdgårdar och rosenbuskage. Ystads 
kommun ska anlägga gångar så att grönskan blir 
tillgänglig för alla. Och vi på Ystadbostäder har 
invigt Ystad Trädgårdsstad genom att plantera en 
43:e trädart, atlasceder.

Ystad Trädgårdsstad är Ystads i särklass största 
markanvisning sedan miljonprogrammets dagar. 
Platsen är dessutom helt unik. Att få planera ett  
bostadsområde i en sådan miljö är få förunnat. 
Därför har projektet också lockat ett flertal namn-
kunniga arkitekter.

– Området har delats in i åtta kvarter, varav  
Ystadbostäder själva kommer att bebygga tre, 
säger Mathias Nilsson. De övriga ytorna har 
marknadsförts i en markanvisning där byggherrar 
bjudits in att lämna intresseanmälan. Utöver  
Ystadbostäder och Ystads kommun har sju  
byggherrar gått vidare till slutrundan.

Stadsdelen ska byggas i tre etapper. Bebyggelsen 
blir varierad med låga radhus i den innersta delen 
för att sedan växa gradvis upp till sex våningar vid 
Malmövägen i söder. Den första etappen beräknas 

starta hösten 2018 och vara klar till sommaren 
2019. Kvarteren bjuder på spännande arkitektur 
och när den första etappen är klar arrangeras en 
mindre bomässa. Hela området ska stå klart julen 
2021.

– De åtta kvarteren ska innehålla varierade upp-
låtelseformer som hyresrätter, bostadsrätter och 
äganderätter men också helt nya boendekoncept, 
säger Mathias Nilsson. I området finns också 
ett trygghetsboende. Några bostäder får egen 
trädgårdsplats och tillgång till orangeri på taket. 
Odlingslådor, spaljéer, klätterväxter och sedumtak 
blir karaktäristiskt för hela stadsdelen.

I markanvisningen har Ystadbostäder använt ett 
poängsystem av ”gröna punkter” för att bygg- 
herrarna ska inspireras till gröna inslag i byggna-
tionen. Visionen är ett område som bland annat 
erbjuder en närmast bilfri närmiljö och uppmunt-
rar till ökad cykelanvändning.

– Vi vill skapa en miljö med en stark känsla av  
närhet till naturen, säger Mathias Nilsson. Därför 
har byggherrarna fått lämna in förslag på klimat-
smarta lösningar tillsammans med sina intresse-
anmälningar. Vi vill se att man tar hänsyn till miljö 
och hållbarhet i alltifrån solcellsanläggningar, 
laddstolpar för elbilar och dagvattenavrinning 
till odlingslotter och grönska på tak, gårdar och 
balkonger. 

Även om Ystadbostäder säljer ut de flesta av 
tomterna till andra byggherrar behåller företaget 
huvudansvaret för hela området.

– Vi vill ha en viss rådighet över att färdigställandet 
sker i den takt som det är tänkt, och i den ordning 
som det är planerat, säger Mathias Nilsson. Bland 
annat vill vi säkerställa att nyinflyttade i en färdig 
etapp inte störs i onödan av framtida byggtrafik.

Ystad Trädgårdsstad 
– en ny grön stadsdel Nya läckra 

vindslägen-
heter på 
Fridhem 
Ystadbostäder har inlett 
en förtätning av bostads-
området Fridhem, ett 
lummigt och trivsamt om- 
råde med låga flerfamiljs-
hus. Fridhem ligger nära 
Ystads Sandskog med 
vackra strövområden 
och strand. Här planerar 
Ystadbostäder 40 moder- 
na vindslägenheter, 
tänkta som förstagångs-
lägenheter. Bostäderna  
finns i tre modeller med 
två rum och kök, smak-
fulla takkupor och öppen 
planlösning mellan kök 
och vardagsrum. Ytorna 
ligger på 29–31 kvadrat-
meter. I första etappen 
inreds fyra lägenheter 
som ska stå klara som-
maren 2018. I samband 
med byggnationen får 
Fridhem bland annat nya 
stammar, nya tak och 
fiberuppkoppling.
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På det stycke land som tidigare varit Ystad plantskola har Ystadbostäder 
och Ystads kommun tagit fram en detaljplan för en ny grönskande 

stadsdel. Här ges plats för upp till 450 bostäder i varierande 
upplåtelseformer. Området kommer att präglas 

av läcker arkitektur, odlingsmöjligheter 
och klimatsmarta lösningar.



– Under 2017 har vi stärkt vårt fokus på  
marknadsföring, säger Helén Nyquist,  
marknadschef på Ystadbostäder. Vi är en liten, 
kommunägd verksamhet med begränsad reklam-
budget. Därför har vi fått tänka smart och göra 
riktade insatser som ger stor uppmärksamhet.

Under 2017 har Ystadbostäder bland annat sökt 
nya kunder på tre olika mässor, Bomässan i Ystad, 
Seniormässan i Ystad och Seniormässan i Malmö. 
Istället för en traditionell monter tog Ystadbostäder 
med sig en komplett balkong i sommarskrud. En 
balkong som många ville provsitta.

– Vi tog hjälp av en homestagingfirma och reste 
en monter med känslan av en nybyggd balkong, 
komplett med möblemang, mysbelysning och 
balkongblommor. Dessutom med utsikt över havet 
och takåsarna i Ystad. Montern gjorde stort intryck 
och lockade många besökare att slå sig ner för en 
pratstund i kvällssolen.

Inför byggstarten av Ystad Trädgårdsstad valde 
Ystadbostäder bort de traditionella pressvisning-
arna. För att locka intresserade bjöd man istället in 
till en grönskande promenad och en vernissage.

– Vi arrangerade en invigning där press, kommun-
representanter och allmänhet fick möjlighet att 
promenera i Ystad Trädgårdsstad. Samtidigt 
planterade vi områdets 43:e trädart för att markera 
allt det nya som stundar. Promenaden följde vi upp 
med en vernissage, i samarbete med konstnärin-
norna Gunilla Pyk och Camilla Pyk, på hotellet  
och mötesplatsen Continental du Sud i Ystad.  
Här fick alla Ystad Trädgårdsstads byggherrar  
visa sina planer för markanvisningen och både 
konst och arkitektur lockade massor av besökare. 
Vernissagen fick också fin uppmärksamhet i 

pressen och Continental du Suds många gäster 
hjälpte till att sprida ryktet i staden.

Även Ystadbostäders kundtidning har fått ett  
rejält lyft under 2017. Från att ha varit ett enkelt 
producerat blad har tidningen vuxit till ett  
komplett magasin som fått positiv respons.

– Tidigare innehöll bladet kanske mest fakta och 
ordningsfrågor, säger Helén Nyquist. Nu får våra 
hyresgäster ett magasin fyllt av inspirerande artik-
lar och notiser. Tidningen kommer ut fyra gånger 
per år och hjälper till att marknadsföra Ystad. 
Innehållet är producerat på ett kul sätt utifrån 
vad läsarna har glädje av och kan bestå av recept 
från lokala restauranger, artiklar om hyresgäster, 
nedslag hos Ystadrevyn, inredningstips, kluriga 
tävlingar – och mycket mer.

Sedan en tid marknadsför Ystadbostäder alla sina 
lediga bostäder på webbplatsen Boplats Sverige. 
Företaget har också startat en grupp på Facebook 
för lägenhetsbyten.

– På Boplats Sverige riktar vi oss till dem som bor 
på annan ort men som kan tänka sig att flytta till 
Ystad, säger Helén Nyquist. Den som vill flytta 
runt i Sverige ska inte behöva besöka varje enskild 
kommuns hemsida. Istället finns alla lediga 
lägenheter och kontaktvägar samlade på Boplats 
Sverige.

– Med Facebookgruppen Lägenhetsbyten i Ystad 
har vi förenklat för alla i Ystad som vill byta hyres-
rätt med varandra. Allt som rör lägenhetsbytena 
kommer medlemmarna själva överens om i grup-
pen. Sedan hör de av sig till oss så fixar vi resten. 
Gruppen är ett öppet forum för alla som vill byta 
lägenhet i Ystad, och har blivit mycket välbesökt.

Från att tidigare ha fört 
en anonym tillvaro har 
Ystadbostäder börjat 
synas utåt. Syftet är att 
stärka Ystads varu-
märke som boplats, 
och locka kunder till 
företagets nybyggen. 
Med små inspirerande 
insatser har Ystad-
bostäder nått stor 
uppmärksamhet.
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Framtiden  
är digital

Från maj 2018 gäller en ny dataskyddsför-
ordning (GDPR) som lag i alla EU:s med-
lemsländer. Förordningen ersätter PUL och 
innebär stärkta rättigheter för den enskilde 
avseende personlig integritet. Under 2017 
har Ystadbostäder kartlagt alla tillfällen och 
sammanhang där personuppgifter hante-
ras, för att kunna förstärka sina rutiner. 

Som en följd av den ökade digitaliseringen, 
och ökad efterfrågan på mobil och webb- 
baserad service, har Ystadbostäder också 
förberett en modernisering av sina IT-
system. Framöver innebär det förbättrade 
möjligheter för Ystadbostäder att utveckla 
fler digitala tjänster, som till exempel Mina 
sidor.

Inspirerande  
marknadsföring 
med små medel

av ystad

din kundtidning från ystadbostäder

våren 2017



Sedan ett par år tillbaka har Ystadbostäder arbetat 
för att utöka samarbetet med Hyresgästföreningen.  
Med de nya boinflytandemötena har dialogen  
kommit igång på allvar.

– Hyresgästföreningen sätter samman arbetsgrup-
per bestående av representanter från föreningen 
och intresserade hyresgäster från de olika bostads-
områdena, berättar Peter Kruus, förvaltningschef 
på Ystadbostäder. Vi på Ystadbostäder förbereder 
mötena och ser till att vi har en agenda att följa.  
Sedan träffas vi och hyresgästerna får lämna förslag 
på förbättringar som vi sedan jobbar vidare med. 

Hyresgästerna känner sina bostadsområden bättre 
än någon annan och är väl insatta i vilka förbätt-
ringar som behövs. Därför har det ett stort värde 
att de får möjlighet att göra sig hörda. De senaste 
årens erfarenheter är positiva – ju större delaktig-
het desto större trivsel. 

– Intresset är stort, även om det kan variera från 
fastighet till fastighet, säger Peter Kruus. Under 
2017 har vi arrangerat möten med alltifrån 4 till 
30 hyresgäster på plats. Vi hoppas att ännu fler ska 
få upp ögonen för det här och vi gör allt vi kan för 
att våra kunder ska vara med.

Inför den stundande våren har utemiljöer stått 
högt på agendorna, och flera möten har hållits 
utomhus.

– Det är en stor fördel att träffas på plats, då blir 
det snabbt tydligt vilka förbättringar som behöver 
göras, till exempel för att skapa en mysigare 
gårdsmiljö eller öka känslan av trygghet och 
säkerhet, säger Peter Kruus. Vid varje möte får vi 

in en mängd bra förslag som vi sedan matchar med 
vår budget. Som ett resultat av boinflytandet ska 
vi bland annat utforma en trivsammare utemiljö i 
kvarteret Qvist, baserat på kundernas idéer. Det 
är vår ambition att ytterligare utöka boinflytandet 
kommande år.

Samtidigt fortsätter Ystadbostäder att utveckla  
sin organisation kring service, fastighetsskötsel  
och underhåll. Föregående år förbättrades service- 
organisationen för att säkra att det är rent, snyggt 
och tryggt överallt och arbetet med en ny under-
hållsplan tog fart.

– Under 2017 har vi fortsatt förbättringarna, säger 
Peter Kruus. Vi har genomfört såväl yttre besikt-
ningar som en inventering av hela beståndet och 
har nu en underhållsplan för de kommande åren. 
Vi har genomfört ett entreprenörsskifte för att för-
bättra upplevelsen av både inre och yttre miljöer. 
Och så har vi samlat alla våra fastighetsskötare på 
en och samma plats.

Från att tidigare ha varit placerade på tre olika om-
råden har nu alla som jobbar med fastighetsskötsel 
flyttat in till huvudkontoret. Fördelarna med att 
sitta tillsammans är många.

– Med alla fastighetsskötare i samma lokal får vi en 
bättre, daglig kommunikation, säger Peter Kruus. 
Vi får ett större utbyte av kunskap och erfarenheter 
vilket leder till en effektivare och bättre skötsel. 
Samtidigt får alla som jobbar på huvudkontoret 
större insikt i vår kärnverksamhet eftersom våra 
fastighetsskötare är de som står våra kunder  
närmast. Flytten har också bidragit positivt till  
den sociala gemenskapen på jobbet.

Ystadbostäders initiativ 
för	ökat	boinflytande	är	
omtyckt. När hyresgäs-
terna får vara med och 
påverka utformningen 
av det egna bostads-
området ökar trivseln 
markant. Under 2017 
har Ystadbostäder 
fortsatt att utveckla 
boinflytandet	genom	
att arrangera regel-
bundna möten för kun-
derna tillsammans med 
Hyresgästföreningen.
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Ökad 
trivsel när  

hyresgästerna  
får bestämma

12

Omtyckt  
inflyttning  
på Havsblick

Under 2017 invigdes den nya fastigheten 
Havsblick – på ett helt nytt sätt! Ystad- 
bostäder ordnade öppet hus för allmän-
heten, och visningar för alla hyresgäs-
terna, både i fastigheten och i de egna 
bostäderna. Ingrid Jendérus, hyresgäst på 
Havsblick berättar:
– Först blev var och en personligt mot-
tagen, och vi fick våra nycklar. Sedan var 

det rundvandring i hela byggnaden med 
representanter från Ystadbostäder. De 
demonstrerade hur allting fungerar, som 
tvättstuga, el, spis, fiber, säkerhetsdörr 
med mera. Och så gjorde vi en besiktning 
där alla detaljer noterades. Ett mycket 
trevligt arrangemang, med en positiv 
känsla redan från start.
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Våra fastigheter

Mijövänliga hyresrätter
Köpingebro ca 10 km österut

1 Fridhem 1
8 Alrunan 1
9 Ystad 3, 4
10 Domar 23
11 Malmö 4
12 Torna 2
13 Köpingebro 6:104
15 Åkerblom 2
16 Thorsson Östra 21
20 Disa 1, 3, 4
21 Håkan V. 9
22 Yngve 4

23 Johan 44
24 Zephyr V. 8
26 Christina 14
27 Håkan V. 11
28 Brigitta 27, 33, 35
29 Xerxes 1
30 Östman 2
31 Eliasson 2
33 Johan 45
35 Östman 1
36 Christina 15
37 Tengberg 11

38 Eliselund 1
39 Resen 1
41 Eskilsson 9
42 Grundström 1
50 Pernilla 14
51 Lovisa 18
52 Niorder 7
53 Lichton 1
54 Pernilla 13
55 Ulrika 7, Thora 9
56 Backus N. 11
57 Pernilla 15

58 Qvist 1
59 Lovisa 20, 24, Olivia 1
60 Ceres 1
61 Backus S. 20, Apollo 7,

Wilhelmina 10
62 Pernilla 16
63 Blåtand 2
64 Thott 1
65 Sorgenfri 1
67 Solliden 8
68 Edvinshem 2:26
69 Ronja 1, Pippi Långstrump 1
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Ekonomiska fastighetsuppgifter
Fastigheternas värdeår, bokförda värden och taxeringsvärden per 2017-12-31

Uthyrningsobjekt
Bostadslägenheter, lokaler, garage- och bilplatser uppdelade efter fastighetsområde per 2017-12-31

BOKFÖRDA VÄRDEN (tkr) TAXERINGSVÄRDEN (tkr) BOSTÄDER LOKALER GARAGE BILPLATSER

FASTIGHETSOMRÅDE Nr Värdeår
Anskaffnings- 

värde
Ackumulerade 

avskrivningar
Bokfört  

restvärde Byggnad Mark Totalt
 1 RoK 

antal
2 RoK 
antal

3 RoK 
antal

4 RoK 
antal

≥  5 RoK 
antal antal bly kvm

medelbly 
kvm

Hyresnivå 
kr/kvm antal kvm antal kvm

 
antal

Fridhem 1 1 1973 68 808 -33 430 35 378 106 820 45 870 152 690 56 61 98 25 9 249 16 238 65 894   101 1700 116
Alrunan 1 8  1 321 -523 798 0 0 0          1 254    
Ystad 3, 4 9 1991 12 795 -4 262 8 532 17 931 7 594 25 525 10 27    37 2 133 58 1 037 2 38   3
Domar 23 10 2006 32 983 -6 382 26 602 17 874 5 848 23 722  5 7 3 1 16 1 437 90 1 283 3 517    
Malmö 4 11 2007 131 084 -22 477 108 607 75 458 17 800 93 258  38 46 5  89 6 532 73 1 332   79 1110 10
Torna 2 12 2008 17 435 -2 649 14 786 8 200 1 711 9 911          1 694    
Köpingebro 6:104 13 2011 31 763 -3 540 28 223 11 552 1 491 13 043  5 10 4  19 1 513 80 1 372   10 160 10
Åkerblom 2 15 2014 35 128 -2 673 32 455 16 016 3 628 19 644  16    16 981 61 1 707     10
Thorsson Östra 21 16 2014 60 216 -4 585 55 630 20 400 4 496 24 896 14 19    33 1 635 50 1 446 1 669   31
Disa 1, 3, 4 20 1961, 1970, 2014 17 370 -2 101 15 269 11 005 4 574 15 579 6 7 3 2 1 19 1 105 58 931 2 156    
Håkan V. 9 21 1965 1 301 -562 739 5 800 2 908 8 708  3 4 3 1 11 945 86 871      
Yngve 4 22 1966 4 607 -1 766 2 841 7 364 3 962 11 326  5 2 2 3 12 979 82 859 1 20 16 280 5
Johan 44 23 1966 2 025 -1 082 943 7 014 3 610 10 624 1 8 2 3  14 898 64 904 4 279   37
Zephyr V. 8 24 1963 3 443 -1 443 2 000 4 066 1 888 5 954 3 3 4 1  11 630 57 886 1 50   7
Christina 14 26 1971 2 517 -1 598 919 13 490 6 600 20 090 6 5 11 2 1 25 1 944 78 883   22 570  
Håkan V. 11 27 1971 1 595 -916 679 7 400 3 434 10 834 1 12 1 3  17 1 164 68 904     14
Brigitta 27, 33, 35 28 1972, 1974 3 206 -1 718 1 489 11 050 5 432 16 482  13 6 3 2 24 1 665 69 934 1 12   8
Xerxes 1 29 1950 2 480 -954 1 526 3 365 1 421 4 786  2  2  4 313 78 958 2 177   5
Östman 2 30 1978 2 568 -1 112 1 456 4 451 1 650 6 101  12    12 600 50 1 018      
Eliasson 2 31 1960, 1973 3 968 -1 512 2 456 6 695 2 327 9 022 8 12    20 843 42 1 100 4 73    
Johan 45 33 1980 12 622 -5 593 7 029 16 656 7 260 23 916 3 10 15 4  32 2 108 66 1 027 5 145    
Östman 1 35 1990 11 427 -5 033 6 394 8 800 2 816 11 616 6  12   18 1 115 62 1 053     5
Christina 15 36 1991 7 720 -3 156 4 563 4 849 1 454 6 303  1 1 2  4 327 82 1 068      
Tengberg 11 37 1992 3 982 -1 621 2 362 3 302 880 4 182          1 400    
Eliselund 1 38 1993 14 092 -5 504 8 587 12 600 4 235 16 835  28    28 1 540 55 1 077     24
Resen 1 39  777 -272 505 0 0 0          1 217    
Eskilsson 9 41 1987, 1989 3 502 -1 296 2 206 7 618 2 985 10 603  7 6 1  14 1 085 77 968 1 37   16
Grundström 1 42 1971, 2002, 2003 52 698 -15 063 37 635 49 900 14 932 64 832 8 32 20 20  80 5 337 67 1 156   22 336 58
Pernilla 14 50 1930 3 466 -723 2 743 2 920 1 621 4 541 2 5 2   9 463 51 882      
Lovisa 18 51 1930 1 635 -531 1 103 2 506 1 473 3 979   1  2 3 322 107 822 1 156    
Niorder 7 52 1957 5 213 -1 524 3 689 4 896 2 632 7 528 4   4 2 10 752 75 869      
Lichton 1 53 1983, 2017 27 449 -2 994 24 455 27 023 14 000 41 023 7 54 10 6  77 4 352 57 1 306 5 975   31
Pernilla 13 54 1961 879 -374 505 992 503 1 495 1 2    3 126 42 946 1 37    
Ulrika 7, Thora 9 55 1963 2 662 -1 688 974 13 528 7 152 20 680 5 13 14 2  34 2 043 60 879     19
Backus N. 11 56 1967 3 143 -1 830 1 313 10 655 4 970 15 625   20   20 1 657 83 864 16 313   23
Pernilla 15 57 1970 536 -319 216 3 501 1 856 5 357 1 4 3   8 511 64 879   3 50  
Qvist 1 58 1970 3 273 -1 300 1 972 4 893 2 450 7 343 2 12    14 699 50 914      
Lovisa 20, 24, Olivia 1 59 1972, 1973 11 507 -3 594 7 913 17 957 8 450 26 407 2 10 16 2  30 2 188 73 921 3 472    
Ceres 1 60 1974 5 463 -1 605 3 859 5 600 2 870 8 470 2 6 1 2 1 12 820 68 915     16
Backus S. 20, Apollo 7, Wilhelmina 10 61 1975, 1977 19 499 -9 955 9 544 52 858 24 056 76 914 11 53 41 4  109 7 248 66 947 1 15 2 40 65
Pernilla 16 62 1988 26 696 -12 452 14 244 25 699 9 600 35 299 1 16 13 7 2 39 2 802 72 1 093   86 1800  
Blåtand 2 63 1992 4 771 -2 008 2 763 2 941 880 3 821          1 400    
Thott 1 64 1992 4 134 -1 662 2 472 3 294 880 4 174          1 400    
Sorgenfri 1 65 1994 24 126 -7 725 16 400 13 800 5 400 19 200 7 9 7 1  24 1 586 66 1 066     6
Solliden 8 67 1992 14 935 -5 592 9 343 13 156 4 065 17 221  8 14   22 1 614 73 1 033   22 400 6
Edvinshem 2:26 68 2010 75 978 -10 041 65 937 53 103 11 366 64 469  14 22 10  46 3 526 77 1 483 1 603 28 448 29
Ronja 1, Pippi Långstrump 1 69 2006 52 309 -9 737 42 572 30 975 7 945 38 920  8 21 6  35 2 839 81 1 302   11 200 22

SUMMA 831 107 -208 479 622 628 749 973 272 975 1 022 948 167 545 433 129 25 1 299 86 613 67 1 069 61 7 108 402 7 094 576
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

556073-8857  AB YSTADBOSTÄDER
Bolagsstyrelsen och verkställande direktören för AB Ystadbostäder, 
med säte i Ystad, får härmed avge följande årsredovisning för  
verksamhetsåret 2017-01-01–2017-12-31.

KONCERN
AB Ystadbostäder ingår i en koncern som ägs av Ystads kommun 
och moderbolaget är Ytornet AB med organisationsnummer 
556670-9811.

STYRELSE
Bolagsstyrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Ystad,  
har under verksamhetsåret varit: Lars Wollin (ordförande), Christian 
Persson (vice ordförande t.o.m. 2017-09-21), Ingemar Andersson 
(vice ordförande fr.o.m. 2017-09-21), Hans Christerson, Niklas Gran, 
Cecilia Magnusson-Svärd, Lars-Åke Dons (t.o.m. 2017-12-20),  
Jan Axlund (fr.o.m. 2017-12-20) och Sven Wollmer.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör har under året varit Fredrik Millertson.

ADMINISTRATION
Förutom bolagsordningen har ägardirektiv respektive styr- och  
ledningsdokument, utfärdade av Ystads kommun, legat till grund  
för styrelsens arbete. Därtill finns en arbetsordning för styrelsen  
och en instruktion för VD. Firmatecknare har varit styrelsens  
ledamöter och VD, två i förening. Styrelsen har under året hållit  
9 st. protokollförda sammanträden.

REVISORER
Revisorer och revisorsersättare utses av bolagsstämman och  
har under året varit: auktoriserade revisor Thomas Hallberg  
med suppleant Daniel Lantz.

Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige och har under  
året varit: Bruno Andersson och Ronny Persson.

ORGANISATIONSANSLUTNING
Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag,  
SABO, och till Fastighetbranschens Arbetsgivarorganisation,  
Fastigo. Dessutom är bolaget medlem i andelsföreningen  
Skånehem och i inköpsföreningen HBV.

FÖRVALTADE FASTIGHETER
Vid årets utgång ägde och förvaltade bolaget 1 299 st. bostäder,  
61 st. lokaler, 402 st. garage- och 576 st. bilplatser. Ägda och 
förvaltade fastigheter redovisas i tabell på sidan 16–17.

Omflyttningen har under året uppgått till 11,5 procent  
(12,9 procent 2016), exklusive studentlägenheter.

PÅGÅENDE BYGGPRODUKTION
Projekt Havsblick: nybyggnation av 30 lägenheter och 10 LSS- 
lägenheter är färdigställt och inflyttning skedde i december.
Projekt Grundström: nybyggnation av 36 lägenheter.  
Förhandling pågår förnärvarande med entreprenörer för  
uppförande av byggnaden.
Projekt Kokillen: nybyggnation av 52 lägenheter i två  
huskroppar. Under 2018 upprättas förfrågningsunderlag  
med planerad upphandling och byggstart under 2018–2019.
Projekt Ystad Trädgårdsstad: Ystadbostäder planerar att bygga  
totalt ca 120–130 lägenheter. Byggstart planeras till sommaren  
2018 av etapp 1 där vi skall bygga ca 20 lägenheter. 
Projekt Fridhem vindslägenheter: byggnation av 40 vinds- 
lägenheter i befintliga fastigheter. Upphandlingen har varit  
överprövad och ny upphandling pågår.

INVESTERINGAR
Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 69 373  tkr,  
fördelat enligt följande:

Nybyggnadsprojekt 57 757 tkr
Ombyggnadsprojekt 5 568 tkr
Omfört från pågående arbeten till kostnadsfört  
underhåll och förgävesprojekt -249 tkr
Aktiverat underhåll 6 174 tkr
Maskiner och inventarier 161 tkr
Finansiella tillgångar (återbäring HBV) -38 tkr

 69 373  tkr

FASTIGHETSVÄRDERING
Vid årsskiftet genomfördes en individuell värdering av fastigheterna. 
Värderingen har gjorts med stöd av en kassaflödesmodell.  
Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer samt schabloniserade 
drifts- och underhållskostnader. 

Fastighetsbeståndets marknadsvärde vid värderingstillfället  
bedömdes till ca 1,2 miljarder kronor. 

Styrelsen
Från vänster: Fredrik Millertson (VD), Cecilia Magnusson-Svärd, Niklas Gran, Lars Wollin (ordf.), 
 Hans Christersson, Lars-Åke Dons (t.o.m. dec. 2017), Christian Persson (v. ordf.) (t.o.m. sept. 2017),
 Sven Wollmer



TAXERINGSVÄRDEN
Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärden per 2017-12-31 uppgår 
till 1 022 948 tkr, varav byggnader 749 973 tkr och mark 272 975 tkr.

FÖRSÄKRINGSVÄRDEN
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade utan angivande av belopp.

HYRESFÖRHANDLINGAR
Bostadshyrorna höjdes med 0,89 % fr.o.m. 1 januari 2017. 

MILJÖFRÅGOR
Ystadbostäder har under 2017 arbetat i ett projekt för att minska  
avfall samt inventerat och reducerat antalet kemikalier som används  
i företaget. Under året har antalet kemikalier i verksamheten minskats 
med fyra femtedelar jämfört med år 2016. Detta som en effekt av ett 
projektarbete tillsammans med SYSAV, Marla dialog och Ystads  
kommuns avfallsenhet.

Bolaget har även under året anslutit sig till ett projekt initierat av SYSAV 
för att öka sortering av plast.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT RISKER  
OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Ystadbostäders investeringsplan för de kommande fyra åren  
uppgår till ca 500 Mkr. En utmaning kommer att vara att klara de 
stora investeringarna och samtidigt upprätthålla en acceptabel  
soliditet. Bolaget kommer att arbeta aktivt för att framöver  
uppnå rörelseresultat som möjliggör en egenfinansiering  
av investeringarna på ca 20 %.

EKONOMI
Aktiekapitalet består av 20 200 st. aktier med kvotvärde 1 000 kr. 
Samtliga aktier ägs av Ytornet AB. Resultatet av bolagets verk- 
samhet och ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av  
resultat- och balansräkningarna med efterföljande noter.

FLERÅRSÖVERSIKT
2013 2014 2015 2016 2017

Intäkter (tkr) 91 121 91 855 95 853 97 966 101 378
Balansomslutning (tkr) 678 634 707 478 720 526 736 425 782 579
Årets resultat (tkr) 1 593 948 808 750 293
Soliditet (procent) 18,7 18,6 19,0 19,2 19,0
Antal lägenheter (st.) 1 240 1 289 1 289 1 294  1299
Hyra bostäder per kvm/år (kr) 985 1 021 1 039 1 054 1 069

KÄNSLIGHETSANALYS
I nedanstående tabell åskådliggörs hur bolagets resultat påverkas vid förändring av värdet på vissa nyckelfaktorer.

Nyckelfaktor Förändring Resultatpåverkan
Hyresförändring bostäder +/- 1 procentenhet +/- 926 tkr
Förändring vakansgrad +/- 1 procentenhet +/- 926 tkr
Förändring driftskostnad +/- 10 kr/kvm +/- 937 tkr
Genomsnittlig låneränta * +/- 1 procentenhet +/- 5 880 tkr

* Effekten av förändrad räntenivå är schabloniserad och omfattar hela lånestocken.  
I verkligheten uppstår effekten av sådan förändring successivt när låneavtalen löper  
ut, förutom beträffande låneavtal med rörlig ränta där effekten uppstår direkt.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång 20 200 24 982 96 463 141 645
Erhållet aktieägartillskott   6 674 6 674
Årets resultat   293 293
Belopp vid årets utgång 20 200 24 982 103 430 148 612

Enligt beslut vid den ordinarie bolagsstämman 2017-04-11 har balanserat resultat på 95 713 tkr och 2016 års resultat på 750 tkr balanserats  
i ny räkning på totalt 96 463 tkr.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat vid årets ingång 96 463 089,63 kr
Erhållna aktieägartillskott 6 674 000,00 kr
Årets resultat 293 431,98 kr 
 
   103 430 521,61 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras  
på följande sätt:

i ny räkning balanseras 103 430 521,61 kr
 
   103 430 521,61 kr

Upprättad årsredovisning innebär att ett koncernbidrag på  
8 557 000 kr har lämnats till Ytornet AB. 

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen:

Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans  
godkännande, lämnats med 8 557 000 kr vilket föranlett att  
fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av  
skatteeffekten, reducerats med 1 883 000 kr.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen i form av 
koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser 
på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar, 
då motsvarande belopp, med beaktande av skatteeffekten, erhållits 
som aktieägartillskott. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed 
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st  
(försiktighetsregeln).
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RESULTATRÄKNING 

tkr Not 2017 2016

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1 100 681 97 029
Övriga rörelseintäkter 2 697 937

101 378 97 966

RÖRELSENS KOSTNADER

Externa kostnader 3 -53 926 -54 487
Personalkostnader 4 -14 367 -12 256
Avskrivningar 5 -15 475 -15 413

 -83 768 -82 156

RÖRELSERESULTAT 6 17 610 15 810

Ränteintäkter 7 51 33
Räntekostnader 8 -8 586 -9 676

-8 535 -9 643

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 9 075 6 167

Bokslutsdispositioner 9 -8 557 -5 233
Skatt på årets resultat 10 -225 -184

ÅRETS RESULTAT 293 750
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KASSAFLÖDESANALYS 

tkr 2017 2016

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 17 610 15 810
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 15 475 15 413

33 085 31 223

Erhållen ränta 51 33
Erlagd ränta -8 249 -9 460

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 24 887 21 796

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-), minskning (+) förråd/varulager 0 222
Ökning (-), minskning (+) kundfordringar -947 17
Ökning (-), minskning (+) övriga kortfristiga fordringar -692 -71
Ökning (+), minskning (-) leverantörsskulder -1 180 3 097
Ökning (+), minskning (-) övriga kortfristiga skulder 4 930 -2 304

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 998 22 757

Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar -69 411 -32 269
Finansiella anläggningstillgångar 38 50

Kassaflöde från investeringsverksamheten -69 373 -32 219

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga skulder 34 907 9 907
Erhållna/lämnade koncernbidrag -8 557 -5 233
Erhållna aktieägartillskott 6 674 4 082

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 33 024 8 756

Årets kassaflöde -9 351 -706

SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 23 262 23 968

SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 13 911 23 262

Likvida medel:
Kassa 15 11
Koncernvalutakonto 13 896 23 957

13 911 23 968



BALANSRÄKNING 

tkr Not 2017 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Färdigställda byggnader 11 580 232 589 456
Tomtmark 12 42 396 42 396
Pågående byggnadsprojekt 13 132 238 69 084
Maskiner och inventarier 14 292 285

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 147 186
Uppskjuten skattefordran 16 308 341

Summa anläggningstillgångar 755 613 701 748

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 17 219 294
Fordringar hos koncernföretag 18 7 996 4 187
Övriga kortfristiga fordringar 19 3 348 6 115
Koncernvalutakonto 20 13 896 23 253
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 1 492 819
Kassa och bank 22 15 9

Summa omsättningstillgångar 26 966 34 677

SUMMA TILLGÅNGAR 782 579 736 425
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BALANSRÄKNING 

tkr Not 2017 2016

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20 200 st. à 1 000 kr) 20 200 20 200
Reservfond 24 982 24 982
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 103 137 95 713
Årets resultat 293 750

Summa eget kapital 148 612 141 645

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 23 3 978 3 786

Summa avsättningar 3 978 3 786

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 9 030 9 123
Skulder till koncernföretag 24 579 000 544 000

Summa långfristiga skulder 588 030 553 123

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 13 276 13 432
Skulder till koncernföretag 25 19 350 15 962
Övriga kortfristiga skulder 26 438 361
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 8 895 8 116

Summa kortfristiga skulder 41 959 37 871

SUMMA TILLGÅNGAR 782 579 736 425

24
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NOTER OCH KOMMENTARER
TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen för år 2017 har upprättats enligt  
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna  
råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter som intjänats redovisas enligt följande: Hyresintäkter  
för bostäder, lokaler och övriga objekt redovisas i den period  
uthyrningen avser. Övriga intäkter redovisas i den period de  
faktureras. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv  
avkastning.

INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års skatt, förändringar 
i uppskjuten skatt samt andel i intresseföretags skatt. Värdering 
av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp 
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller 
aviserade.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på 
alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten 
skattefordran avseende framtida skattemässiga avdrag redovi-
sas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas 
mot överskott vid framtida beskattning.

VARULAGER
Företaget för inte någon lagerredovisning utan kostnadsför  
inköp av varor löpande.

PENSIONSPLANER
I bolaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda 
pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen. Bolagets övriga planer 
klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt  
Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklings- 
reglerna i BFNAR 2012:1 (K3).

LEASING
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 
operationella, som operationella leasingavtal. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasing- 
perioden.

STATLIGA STÖD
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig  
säkerhet att stödet kommer att erhållas.

Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar 
reducerar tillgångens redovisade värde.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar 
har delats upp på betydande komponenter när komponenterna 
har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Byggnader är uppdelade på följande komponenter: 

• Stomme (stomme och grund samt stomkompletteringar  
och innerväggar)

• Tak (byggnadens yttertak) 
• Fasad (byggnadens yttre väggbeklädnad, i de flesta fall  

tegel och puts, samt balkonger)
• Inre ytskikt (ytskikt på golv och innerväggar)
• Installationer (värme, vatten, ventilation, eventuell hiss,  

el samt styr- och övervakningssystem)
• Övrigt (fönster och dörrar, vitvaror och tvättutrustning  

samt mindre betydande komponenter)

Följande avskrivningstider tillämpas:
 
Byggnader 20–100 år
• Stomme 80–100 år
• Tak 40 år
• Fasad 50 år
• Inre ytskikt 20 år
• Installationer 30 år
• Övrigt 30 år
Maskiner, inventarier, fordon 5 år

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

FORDRINGAR OCH SKULDER
Fordringar upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Skulder upptas till nominella belopp. Interima poster upptas till 
beräknade belopp. Övriga tillgångar redovisas till anskaffnings-
värde om inget annat anges ovan.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisning för koncernen som AB Ystadbostäder ingår 
i upprättas av moderbolaget Ytornet AB, 556670-9811. 

Not 1 Nettoomsättning 
tkr 2017 2016
Hyresintäkter bostäder
Bostadslägenheter 79 142 78 188

Bränsleavgifter, bostäder 11 048 11 110

Hyresrabatter -1 109 -1 108

Outhyrda bostadslägenheter -267 -1 108

88 814 87 082

Hyresintäkter lokaler  

Lokaler 7 743 6 364

Bränsleavgifter, lokaler 225 242

Outhyrda lokaler -177 -224

7 791 6 382

Fördelning kontrakt
Antal hyreskontrakt

  -bostäder 1 299 1 294

  -lokaler 61 60

Ytfördelning, procent  

  -bostäder 92% 94%

  -lokaler 8% 6%

Genomsnittshyra (kr/kvm)  

  -bostäder 1 069 1 054

  -lokaler 1 413 1 171

Förfallostruktur lokalhyror, årshyra
2017 2018 2019 2020 ≥ 2021 Totalt
185 1 862 3 349 24 4 508 9 928

Övriga hyresintäkter
Varmgarage 2 708 2 503

Bränsleavgifter, garage 2 5

P-platser 2 372 2 027

Outhyrda garage-, bilplatser -1 143 -1 106

Övriga hyresintäkter 137 136

4 076 3 565

Summa not 1 100 681 97 029

Not 2 Övriga rörelseintäkter 
tkr 2017 2016
Sidointäker
Hyresgästservice 403 400

Kraversättningar 0 1

Förvaltningsuppdrag 62 11

465 412

Övriga rörelseintäkter  

Återvunna fordringar 66 35

Övriga intäkter 166 490

232 525

Summa not 2 697 937

Not 3 Externa kostnader 
tkr 2017 2016
Löpande underhåll 3 905 5 578

Planerat lägenhetsunderhåll 8 459 7 808

Gemensamt underhåll 5 033 5 572

Fastighetsskötsel, material 976 569

Fastighetsskötsel, tjänster 7 468 7 325

Vattenförbrukning 4 419 4 219

Elförbrukning 2 088 2 057

Sophantering 1 704 1 846

Uppvärmning 9 823 10 012

Riskkostnader 2 530 2 657

Fastighetsskatt 2 051 1 790

Övriga externa kostnader 5 470 5 054

  – varav revision Ernst & Young 164 149

53 926 54 487

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR
Fastighetsvärdering
Vid årsskiftet genomfördes en individuell värdering av fastighe-
terna. Värderingen har gjorts med stöd av en kassaflödesmodell. 
Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer samt schabloniserade 
drifts- och underhållskostnader. I samband med värderingen görs 
även en bedömning av eventuell nedskrivning av varje fastighet. 
Eftersom ingen fastighet visade på ett bokfört värde som överstiger 
framräknat marknadsvärde med mer än 1,0 Mkr eller 10 procent av 
bokfört värde, har ingen nedskrivning gjorts. Någon uppskrivning 
har heller inte företagits.

Förgäveskostnader
Efter en genomgång av pågående ny- och ombyggnadsprojekt 
har vissa kostnader bedömts vara förgäveskostnader, vilka  
belastar resultatet 2017 (totalt 249 tkr).

Reservering för osäkra fordringar
Hyres- och kundfordringar med förfallodatum tidigare än 1 år 
från balansdagen bedöms vara osäkra. Dessa fordringar har 
kostnadsförts som befarade hyres- och kundförluster och  
belastar resultatet år 2017 (totalt 77 tkr).
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Not 4 Personalkostnader 
tkr 2017 2016
Löner kollektivanställda 3 070 2 951

Löner tjänstemän 4 950 4 223

Kostnadsersättningar -20 111

Soc. avg., pensioner, uttagsskatt 5 596 4 417

Utbildning, sjuk- och hälsovård 771 554

14 367 12 256

Medeltal årsanställda  

Kvinnor 4,9 4,5

Män 13,3 13,7

18,2 18,2

Heltidsanställda  

Kvinnor 6 4

Män 15 13

21 17

Deltidsanställda
Kvinnor 1 1

Män 1 1

2 2

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD 988 1 306

Övriga anställda 7 383 6 211

8 371 7 517

Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD 595 371

Pensionskostnader för övriga anställda 833 533

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 3 071 2 591

4 499 3 495

Anställningsavtal VD
Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till 

avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner

Könsfördelning bland ledande  
befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 14 % 14 %

Andel män i styrelsen 86 % 86 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 20 % 40 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 80 % 60 %

Sjukfrånvaro 2017-01-01–2017-12-31
Total sjukfrånvaro 7 % 7 %

  – varav andel 60 dagar eller mer 71 % 74 %

Sjukfrånvaro per grupp

  – män 9 % 9 %

  – kvinnor 2 % 2 %

  – 29 år och yngre 1 % 4 %

  – 30–49 år 2 % 1 %

  – 50 år och äldre 12 % 11 %

Not 5 Avskrivningar 
tkr 2017 2016
Maskiner, inventarier, fordon  20 % 154 338

Byggnader, komponentavskrivning   1–5 % 14 979 14 730

Utrangerade komponenter, restvärde 342 345

15 475 15 413

Not 6 Rörelseresultat 
tkr 2017 2016
Rörelseresultat 17 610 15 810
Andel av årets inköp från koncernen 21 % 21 %

Andel av årets försäljning till koncernen 12 % 10 %

Not 7 Finansiella intäkter 
tkr 2017 2016
Ränteintäkter 51 33

Not 8 Finansiella kostnader 
tkr 2017 2016
Räntekostnader fastighetslån 8 586 9 669

Övriga räntekostnader 0 7

8 586 9 676

Not 9 Bokslutsdispositioner 
tkr 2017 2016
Lämnade koncernbidrag 8 557 5 233

Not 10 Skatt på årets resultat 
tkr 2017 2016
Förändring av uppskjuten skatt avseende  
temporära skillnader 225 184

Summa redovisad skatt 225 184

Redovisat resultat före skatt 518 934
Skatt på redovisat resultat enligt gällande  
skattesats (22 %) 114 205
Skatteeffekt av:

  - Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader 3 295 3 241

  - Skattemässiga avskrivningar på byggnader -3 458 -3 423

  - Övriga ej avdragsgilla kostnader 7 5

  - Ej skattepliktiga intäkter 0 -3

  - Återf. utrangerade komponenter 75 8

  - Avskrivning ersättningslånepost -33 -33 

Redovisad skatt 0 0

Not 11 Färdigställda byggnader 
tkr 2017 2016
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 783 318 761 692

Försäljningar/utrangeringar -704 -2 332

Omklassificering 6 097 23 958

Utgående anskaffningsvärden 788 711 783 318

 
I anskaffningsvärdena ingår aktiverad ränta  
med ackumulerade tal 9 405 7 979

Ingående ackumulerade avskrivningar -193 862 -180 706
Försäljningar/utrangeringar 362 1 574

Årets avskrivningar enligt plan -14 979 -14 730

Utgående ackumulerade avskrivningar -208 479 -193 862

Redovisat värde byggnader 580 232 589 456

Not 12 Tomtmark 
tkr 2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 42 396 42 544

Försäljningar/utrangeringar 0 -148

Utgående anskaffningsvärden 42 396 42 396

 
Bokfört restvärde byggnader och mark 622 628 631 852

 
Verkligt värde 1 225 031 1 257 626

Beräkning av verkligt värde: 
Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer och schablonvärden avseende  
drift- och underhållskostnader (exklusive beaktande av eftersatt underhåll).  
Schablonkostnaderna har justerats individuellt vid behov. Värdet har bedömts 
med stöd av en kassaflödesmodell där beräknade driftnetton och restvärden  
har nuvärdeberäknats på sedvanligt vis.  

 

Not 13 Pågående byggnadsprojekt 
tkr 2017 2016
Ingående balans 69 085 60 354

Aktiverat under året 65 776 32 133
Omfört från pågående arbeten till kostnadsfört 
underhåll och förgävesprojekt -249 -676
Omklassificering färdigställda fastigheter -2 374 -22 727

132 238 69 084

 
Fördelning
Nybyggnadsprojekt 118 239 60 730

Ombyggnadsprojekt 13 999 8 354

132 238 69 084

 
Not 14 Maskiner och inventarier 

tkr 2017 2016
Ingående anskaffningsvärden 3 386 3 245

Nyanskaffningar 170 141

Försäljningar/utrangeringar -798 0

Utgående anskaffningsvärden 2 758 3 386

 
Värdeminskning  
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 101 -2 763

Försäljningar/utrangeringar 790 0

Årets avskrivningar enligt plan -155 -338

-2 466 -3 101
 

Bokfört restvärde 292 285
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Not 15 Andra långfristiga 
 värdepappersinnehav 

tkr 2017 2016

Andelar HBV 40 40

Återbäring HBV 107 146

147 186

Not 16 Uppskjuten skattefordran 
tkr 2017 2016

Ingående saldo 341 374

Återförda skattefordringar -33 -33

308 341

Uppskjuten skatt med 22 % på skillnaden mellan skattemässigt (1 400)  
och bokfört (0) restvärde på ersättningslånepost.

Not 17 Hyres- och kundfordringar 
tkr 2017 2016
Hyresfordringar 393 360

Osäkra hyresfordringar -244 -126

Övriga kundfordringar 122 153

Osäkra kundfordringar -52 -93

219 294

Not 18 Fordringar hos koncernföretag 
tkr 2017 2016
Hyresfordringar 875 9

Övriga kundfordringar 252 96

Aktieägartillskott 6 674 4 082

Övriga fordringar 195 0

7 996 4 187

Not 19 Övriga kortfristiga fordringar  
tkr 2017 2016
Beräknad skatteavräkning 2 152 2 185

Likvidfordran del av Disa 4 0 2 978

Likvidfordran del av Yngve 4 1 194 952

Övriga fordringar 2 0

3 384 6 115

Not 20 Koncernvalutakonto 
tkr 2017 2016
Koncernvalutakonto 13 896 23 253

Not 21 Förutbetalda kostnader och 
 upplupna intäkter 

tkr 2017 2016
Övriga förutbetalda kostnader 1 492 819

Not 22 Kassa och bank 
tkr 2017 2016
Kassa 15 9

Not 23 Avsättningar för uppskjuten skatt 
tkr 2017 2016

Belopp vid årets ingång 3 786 3 634

Årets avsättningar 192 152

3 978 3 786

Uppskjuten skatt med 22,0 % på skillnaden mellan bokfört (580 232)  
och skattemässigt (562 152) restvärde på byggnader.  
 

Not 24 Långfristiga skulder 
tkr 2017 2016
Löptid, kapitalbindning
Förfallotidpunkt, tidigare än 2 år från balansdagen:

Skulder till kreditinstitut 9 030 9 123

Skulder till koncernföretag 302 000 308 000

Förfallotidpunkt, 2–5 år från balansdagen:

Skulder till koncernföretag 202 000 236 000

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen:

Skulder till koncernföretag 75 000 0

588 030 553 123

Löptid, räntebindning:

Rörlig ränta:

Skulder till kreditinstitut 9 030 9 123

Skulder till koncernföretag 0 10 000

Förfallotidpunkt, tidigare än 2 år från balansdagen:

Skulder till koncernföretag 302 000 298 000

Förfallotidpunkt, 2–5 år från balansdagen:

Skulder till koncernföretag 202 000 236 000

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen:

Skulder till koncernföretag 75 000 0

588 030 553 123

 

Genomsnittsränta 1,53% 1,86%

 
Fördelning kreditgivare  
Nordea 9 030 9 123

Ystads Kommun 579 000 544 000

588 030 553 123

 

Lån med kommunal borgen 9 030 9 123

Kommunal borgensavgift är 0,3 %

Not 25 Skulder till koncernföretag 
tkr 2017 2016
Leverantörsskulder 5 364 6 387

Koncernbidrag 8 557 5 233

Förskottsbetalda hyror 1 771 347

Upplupna räntor 3 658 3 995

19 350 15 962

Not 26 Övriga kortfristiga skulder 
tkr 2017 2016
Depositionsavgifter 23 14

Uttagsskatt 191 173

Personalens källskatt 224 174

438 361

Not 27 Upplupna kostnader, 
 förutbetalda intäkter 

tkr 2017 2016
Moms 0 -25

Arbetsgivaravgifter 244 194

Upplupen komptid 47 31

Upplupna semesterlöner 925 720

Upplupna räntor 3 3

Förskottsbetalda hyror 7 555 7 193

Övriga interimsskulder 121 0

8 895 8 116

Not 28 Eventualförpliktelser 
tkr 2017 2016
Eventualförpliktelse Fastigo 150 118

Not 29 Väsentliga händelser efter 
 räkenskapsårets slut  
Inga väsentliga händelser som beräknas ha en finansiell effekt har inträffat efter 
räkenskapsårets slut.

Johannes Hedin 
Ekonomichef
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STYRELSENS UNDERSKRIFT
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den 10 april 2018 för fastställelse.

Ystad den 6 mars 2018

Lars Wollin Ingemar Andersson Jan Axlund
Ordförande Vice ordförande

Hans Christerson  Niklas Gran Cecilia Magnusson-Svärd

Sven Wollmer Fredrik Millertson
 Verkställande direktör

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 13 mars 2018

Thomas Hallberg

Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande verksamheten år 2017 har lämnats den 13 mars 2018

Bruno Andersson Ronny Persson

Lekmannarevisor Lekmannarevisor

REVISIONSBERÄTTELSE 
Till bolagsstämman i AB Ystadbostäder, org.nr 556073-8857

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Ystadbostäder  
för räkenskapsåret 2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna  
33–34 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av AB Ystadbostäders finansiella ställning per den 31 december 
2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt  
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med  
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing  
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i för- 
hållande till AB Ystadbostäder enligt god revisorssed i Sverige och har  
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och  
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att  
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga  
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda an-
tagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bola-
get, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse  
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet. men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del aven revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig- 
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en  
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för  
AB Ystadbostäder för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och  
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obero-
ende i förhållande till AB Ystadbostäder enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och  
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner  
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning  
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är  
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,  
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,  
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets  
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt  
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder  
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens- 
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett  
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,  
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av  
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta,  
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt  
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del aven revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisio-
nen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som ut-
förs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bola-
gets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder-
lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrel-
sens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Ystad den 13 mars 2018

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor

GRANSKNINGSRAPPORT 
AB Ystad bostäder
Org. Nr. 556073-8857
Lekmannarevisorernas Granskningsredogörelse avs. 2017 års verksamhet.

Vi, av kommunfullmäktige i Ystad kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat 
bolagets verksamhet. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter, som  
gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska verksamhet 
och kontroll samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med moder- 
bolagets och kommunfullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens  
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen 
har inom de ramar, som stått oss till buds genomförts med den inriktning och i den 
omfattning, som behövts för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning. Vi 
har under året följt verksamheten via protokoll, samtal med VD och styrelseledamöter. 
Vi har tillsammans med bolagets auktoriserade revisor och vårt biträde överlagt med 
styrelsen i samband med tertialrapporten för andra tertialet och årsbokslutet. 

Beträffande de olika mål m.m. som finns för verksamheten under 2017  
har vi gjort följande noteringar/iakttagelser.

Soliditetsmålet har uppfyllts. 

Årets resultat är en vinst, före bokslutsdispositioner på 9,1 milj. Avkastningskravet 
för 2017 är på 5,7 milj. Detta innebär att avkastningskravet i bolaget har uppfyllts. 

Vi har återigen noterat att bolaget inte heller under detta året nått målet när det 
gäller färdigställda lägenheter. Planer finns men det finns uppenbarligen en stor 
tröghet i att kunna färdigställa lägenheter. 

Bolaget har förutom nybyggnationer även ett stort reparationsbehov och detta  
tillsammans med nybyggnationer aktualiserar frågan om finansieringen av det 
hela. Denna fråga behöver hållas levande i styrelsen hela tiden. 

Ystad den 13 mars 2018

Bruno Andersson Ronny Persson
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