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Kommunstyrelsens ordförande

Ystad fortsätter växa!

Ystads kommun har en stabil ökning i attraktivitet, som lockar nya människor till kommunen för att bo 
och arbeta, men också för att njuta av naturen och fritiden, stranden och havet samt ta del av Ystads själ, 
vårt rika kulturliv!

Bra förskolor och skolor, god vård och omsorg samt tillgång till olika typer av bra boenden spelar stor roll 
för att människor som väljer att bosätta sig i Ystad.

Vid årsskiftet är vi 29 848 Ystadbor. Detta är en ökning med 400 personer under 2017. Befolkningsök-
ningen hänger ihop med att fler planerade bostäder nu blivit färdigställda.

Det finns positiva utmaningar! Fler nyinflyttade barnfamiljer bidrar till att vi behöver fler förskolor och 
skolor, gärna spridda i alla delar av Ystad. Arbetet med flertalet planer för  ny- och tillbyggnationer av 
förskolor och skolor är i full gång, som ska byggas både i nutid och längre fram.

Vi är stolta över Ystad gymnasium som har lyckats vända trenden och där nu allt fler ungdomar väljer att 
utbilda sig i Ystad.

Vi blir allt friskare och äldre! Och vi har fler möjligheter än någonsin att leva ett gott och rikt liv med fria 
bussresor, mer-öppna bibliotek och kulturevenemang av olika slag. Men samtidigt vet vi att vid sjukdom, 
så vill vi ha nära till bra vård och omsorg.

Seniorernas hus, som har verksamhet både i Ystad och Löderup, blir allt populärare och besöken har ökat 
i takt med detta. Under 2017 har man haft 14 475 besök och 940 aktiviteter har genomförts.

Under året togs en ny detaljplan för flytt av två nya färjelägen till yttre hamnen. Planen innefattar också 
större uppmarschområden och byggnation av två nya lagerhallar.

Samhällsbyggnad har tagit beslut om åtta nya detaljplaner. Bland dessa finns kvarteret Lillö på regements-
området som medger 185 nya bostäder. Markarbetena för ett nytt industriområde i Öja har färdigställts 
och försäljningen av tomter har påbörjats. I Nybrostrand pågår tomtförsäljning och markanvisning för 
cirka 100 bostäder är genomförd. Markanvisning av kommunala tomter i Trädgårdsstaden är också klar 
och cirka 60 nya bostäder, fördelade på tre exploatörer. 

Vårt framgångsrika näringslivssamarbete fortsätter. I Svenskt Näringslivs ranking är vi nu bland Sveriges 
25 bästa kommuner! Vi tror att det är många faktorer som spelar in. För att ge några exempel, företags-
besöken, företagslots, näringlivshus och tillgänglighet.

På Backaskolan har ombyggnad gjorts av nytt kök och restaurang.

Nya g/c-vägar mellan Hedeskoga-Sövestad och St Herrestad-Ystad är under byggnation. Utbyggnaden av 
kommunalt VA fortsätter enligt plan. Under 2017 har arbete utförts i Öja by med 79 fastigheter. Plane-
ringen fortsätter 2018 med Bjäresjö och Hunnestad.
I ytterligare en by, St Herrestad, har ett fokusprogram tagits fram som underlag för kommande förbätt-
ringar av den fysiska miljön.

När det gäller integrationsarbetet har detta tagit ytterligare kliv framåt, inte minst genom att det har ska-
pats en struktur för samverkan genom BOSS projektet. En integrationsstrategi har utarbetats under året 
och detta har gjorts inom ramen för samverkan.

Ystad hade redan under tredje kvartalet 2017 uppfyllt sitt åtagande att ta emot nyanlända enligt bosätt-
ningslagen.
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Slutligen ska också nämnas det arbete som gjorts för att stärka och lyfta fram kvinnor genom egen verk-
samhet och i samverkan med ideell sektor. 

Slutligen vill jag framföra ett stort tack till såväl anställda som politiker för ett gott samarbete under året.

Kent Mårtensson
Kommunalråd
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Fem år i sammandrag

Resultaträkning (mkr) 2017 2016 2015 2014 2013
Verksamhetens intäkter 690,5 660,9 502,6 454,3 425,0
Verksamhetens kostnader -2 008,1 -1 926,8 -1 700,4 -1 614,4 -1 552,7
Avskrivningar -142,2 -141,1 -124,5 -107,4 -99,9
Verksamhetens nettokostnad -1 459,8 -1 407,0 -1 322,3 -1 267,5 -1 227,6

Skatteintäkter 1 491,1 1 435,0 1 331,4 1 280,5 1 266,8
Finansnetto 7,1 5,6 3,8 6,3 -3,4
Resultat före extraordinära poster 38,4 33,6 12,9 19,3 35,8

Extraordinära intäkter - - - - -
Årets resultat 38,4 33,6 12,9 19,3 35,8
     
Balansräkning (mkr)     
Anläggningstillgångar 4 104,3 3 911,7 3 704,1 3 333,2 2 812,7
Omsättningstillgångar 431,6 437,8 447,8 442,2 373,5
Summa tillgångar 4 535,9 4 349,5 4 151,9 3 775,4 3 186,2
     
Eget kapital 1 451,4 1 417,8 1 404,9 1 385,7 1 349,9
Justering eget kapital - - - - -
Årets resultat 38,4 33,6 12,9 19,3 35,8
Summa eget kapital 1 489,8 1 451,4 1 417,8 1 404,9 1 385,7

Avsatt till pensioner 29,6 27,9 29,5 29,7 31,0
Summa avsättningar 29,6 27,9 29,5 29,7 31,0

Långfristiga skulder 2 466,8 2 337,3 2 250,4 1 930,4 1 369,7
Kortfristiga skulder 549,7 532,9 454,2 410,4 399,8
Summa skulder 3 016,5 2 870,2 2 704,6 2 340,8 1 769,5

S:a eget kapital och skulder 4 535,9 4 349,5 4 151,9 3 775,4 3 186,2
     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser 546,5 562,9 591,8 614,8 651,2
Borgens- o övriga ansvarsförb. 2 492,0 2 407,4 2 235,1 2 056,7 1 694,8
Leasingåtaganden 37,7 35,0 24,4 22,8 19,0
     
Kassaflödesanalys     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 188,7 158,4 144,8 117,9 144,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -241,8 -281,5 -298,7 -319,2 -323,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39,5 28,4 125,0 258,2 233,5
Årets kassaflöde -13,6 -94,7 -28,9 56,9 54,5
     
Nyckeltal      
Soliditet i % 33 33 34 37 43
Soliditet inkl pensionsåtaganden     
före 1998 i % 21 20 20 21 23
Likviditet i % -21 -18 -1 8 -7
Låneskuld, inkl vidareutlåning 2 466,8 2 337,3 2 250,4 1 930,4 1 369,7
     
Skattesats kommun och landsting 30,80 30,80 30,80 30,80 30,50
     
Antal invånare 29 848 29 448 28 985 28 771 28 623
Förändring +400 +463 +214 +148 +65
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?  
  
  
57 % skatt och statsbidrag  
  
17 % hyror, arrende, taxor och avgifter 
 
  
18 % försäljning av tillgångar  
         och verksamhet  
  
7 % övriga bidrag  
  
1 % räntor  
  
  
  
Vad används pengarna till?  
  
  
44 % personal  
  
36 % tjänster, material, inventarier mm 
 
  
14 % köp av huvudverksamhet  
  
3 % bidrag och räntor  
  
3 % inkomst och kostnadsutjämning 
 

Skatt och 
statsbidrag 

57%Hyror, 
taxor mm 

17%

Försäljning  
18%

Övriga 
bidrag 7% Räntor 1%

Tjänster, 
material 

mm 36%

Personal 
44 %

Köp av 
huvudverk-

samhet 
14%

Bidrag o 
räntor 3%

Kostnads-
utj 3%

 100 kronor i skatt till kommunen
 användes ungefärligen så här….   
 
39 kr Vård och omsorg: äldre, funktionshindrade  
      
29 kr Skola för barn- och ungdom   
     
14 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg  
     
5 kr Individ- och familjeomsorg                 
     
4 kr Fritidsverksamhet     
   
3 kr Infrastruktur, skydd mm   
     
3 kr Kulturverksamhet    
     
2 kr Politisk verksamhet   
     
1 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning 
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Kommunens organisation

Helägt moderbolag: 
Ytornet AB

Helägda dotterbolag:
Ystad Energi AB
AB Ystadbostäder
Ystads Industrifastighe-
ter AB
Ystad Hamn Logistik AB

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

Valberedning

Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna 20 
Moderaterna 12
Sverigedemokraterna 6 
Centerpartiet 4 
Miljöpartiet 3
Folkpartiet 2 
Vänsterpartiet 1
Kristdemokraterna 1

Kommunalförbund
Sydöstra Skånes räddnings-
tjänstförbund ca 36%
Ystad-Österlensregionens 
miljöförbund ca 43%

Revision

Kommunstyrelse

NÄMND

Valnämnd

Ystad - Sjöbo 
överförmyndarnämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Gymnasienämnd

Kulturnämnd

Socialnämnd

Myndighetsnämnd

Samhälls-
byggnadsnämnd

FÖRVALTNING

Ledning o utveckling /
Hamn

Kultur o Utbildning

Social omsorg

Samhällsbyggnad
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Omvärldsanalys

Ekonomi
Nationell ekonomi
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL räknar med att BNP växer med närmare 3 procent 
2018. Tillväxten i omvärlden förväntas förstärkas 2019 vilket gynnar svensk export, samtidigt som den in-
hemska efterfrågan försvagas. Högkonjunkturen kommer inte att pågå för evigt. Konjunkturen förväntas 
enligt SKL vara som starkast under andra halvan av 2018 och i början av 2019. Sedan mattas konjunk-
turen av. Högkonjunkturen förväntas nå sin topp 2019 och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar 
därefter minska. Tillväxten i inhemsk efterfrågan minskar. 2019 förväntas investeringarna inte öka lika 
mycket som de senaste åren. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan 
växa i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare.
Konjunkturinstitutet ser i januari 2018 en nedgång av konjunkturen som främst förklaras av svagare sig-
naler från tillverkningsindustrin och de privata tjänstenäringarna. 
Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin 
som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Sveriges Inköps- och Logistikförbund (Silf ). I januari 
2018 ligger inköpschefindexet på en hög nivå men är på nedgång om man tar ett glidande medelvärde de 
tre senaste månaderna.

BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Procentuell förändring 
mellan åren

3,2 % 2,5 % 2,8 % 2,4 % 1,8 % 1,5 %

( Källa:SKL)

Sysselsättning
Arbetsmarknaden har utvecklats stark sedan 2009. Mellan 2009 och 2017 växte befolkningen i åldern 
15–74 år och även antalet personer i arbetskraften ökade. Antalet sysselsatta ökade vilket innebar att ar-
betslösheten minskade.
I slutet på december 2017 var 366  000 inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. 
Det innebär en arbetslöshetsnivå på 7,5 procent och är en minskning med 6 000 personer på ett år. Arbets-
förmedlingens statistik visar att extratjänsterna, som är till för nyanlända och långtidsarbetslösa, nu tagit 
fart. I december 2017 hade 11 168 personer en extratjänst, främst i kommunerna. Många extratjänster har 
skapats inom vården och skolan, där det är brist på arbetskraft. Enligt Arbetsförmedlingen är det brist på 
arbetskraft i åtta av tio yrken.

Löneutveckling
Timlöneökningarna var 3,0 % i genomsnitt under år 2017 för riket. För Ystad blev den i genomsnittliga 
löneökningen 2,7.
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad enligt SKL. De 
löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är liten. Därmed är det 
inhemska inflationstrycket svagt. 

Arbetsgivaravgifter
De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lag-
stadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor 
(försäkringar och kollektivavtal).
För anställda över 65 år finns det särskilda regler för arbetsgivaravgifterna. Reglerna innebär att arbetsgi-
varavgifterna är lägre. 

Inflation
Inflationen har varit låg de senaste åren. Inflationen var, mätt som den årliga förändringen i Konsument-
prisindex (KPI), 1,0 % för 2016 och för 2017 1,8 % vilket skall jämföras med riksbankens mål motsva-
rande 2,0 %. KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort 
effekten av förändrade räntesatser från KPI. Förändrade räntesatser kan till exempel bero på att Riksban-
ken höjer styrränt och då blir inte KPIF påverkat. KPIF uppgick till 1,4 % för 2016 och för 2017 2,0 %. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

KPIF 1,4 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % 2,1 % 2,0 %

KPI 1,0 % 1,8 % 1,6 % 2,3 % 2,9 % 2,6 %
(Källa: SKL)

Räntan
Riksbankens reporänta var rekordlåg -0,50 % vid ingången av 2017. Denna nivå gällde även vid årets 
slut. Den så kallade reporäntebanan avspeglar att sannolikt höjs räntan under hösten 2018 vilket också 
Riksbanken har kommunicerat i februari 2018.
Internräntan i de flesta kommuner är enligt SKL:s rekommendation. Huvudkällan angående sektorns egna 
upplåningskostnader är Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. Från denna källa erhålls aktuell låne-
kostnad för merparten av kommunsektorns skuld. Genom en simulering erhålls även lånekostnaden i 
sektorn vid nästkommande årsskifte. Som kompletterande input används dessutom information angående 
övrig praxis i sektorn samt övrig relevant information.
För år 2017 har internräntan varit 1,75 % och för 2018 är den beslutat till 1,75 %.

Det kommunala skatteunderlag
Sysselsättningsutvecklingen och löneökningstakten är de faktorer som har störst betydelse för i vilken takt 
skatteunderlaget växer. Kommuner och landsting har under de senaste årens långa konjunkturuppgång, 
som vi nu närmar oss slutet på, kunnat vänja sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Antalet arbetade 
timmar förväntas inte öka alls 2019 vilket medför att det sker en snabb uppbromsning av skatteunder-
lagstillväxten. Skatt på pensioner, som utgör en knapp fjärdedel av skatteunderlaget, är också en viktig 
komponent men skapar variationer mellan åren. 2018 bidrar till exempel pensionerna inte alls till att skat-
teunderlaget ökar.

Kommunernas ekonomi
SCB:s sammanställning av de preliminära boksluten 2017 visar att kommunerna har ett positivt resultat 
på 24 miljarder. En fortsatt snabb ökning av skatteintäkter och ökade statsbidrag har bidragit till de goda 
resultaten. Ytterligare en orsak är kommunernas stora exploateringsvinster, som hänger samman med en 
väsentligt högre investeringstakt. Antal kommuner med negativa resultat har, trots ett sammantaget starkt 
resultat, ökat. År 2017 hade 17 av 290 kommuner underskott. Det kan jämföras med att åtta kommuner 
redovisade ett underskott år 2016. Även låneskulden växer för kommunsektorn. Kommunerna har stora 
behov av att investera i framför allt förskolor och skolor på grund av befolkningstillväxten med allt fler 
barn och unga. Investeringarna ökade under 2017 med 18 procent i kommunerna År 2017 når 68 procent 
av kommunerna ett resultat på 2 procent eller mer av skatter och bidrag. Måttet används som en schablon 
för god ekonomisk hushållning för sektorn som helhet. Verksamheternas nettokostnader ökade fortsatt 
snabbt med 4,7 procent, men ändå i något lägre takt jämfört med tidigare år.

Befolkning
I början av 2017 passerades en historisk befolkningsgräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. 
Under 2017 ökade befolkningen med 125 089 personer och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 folkbokför-
da personer i landet. I slutet av 2016 blev männen fler än 5 miljoner och i maj 2017 passerade kvinnorna 
samma gräns. Vid årets slut var 5 037 580 kvinnor och 5 082 662 män bosatta i Sverige.
Den folkbokförda befolkningen ökade med 125 089 personer under 2017, av dessa var 55 774 kvinnor 
och 69 315 män, vilket var 19 047 personer färre än 2016 års rekordstora folkökning.
Den folkbokförda befolkningen ökar av två anledningar. Det föds fler barn än det dör personer vilket be-
tyder att landet under 2017 hade en naturlig folkökning på 23 444 personer. Den främsta förklaringen till 
den stora folkökningen är dock att antalet invandrare varit betydligt fler än antalet utvandrare, vilket ger 
ett invandringsöverskott på 98 869 personer.
Invandringens betydelse för folkökningen är stor och har ökat. För fem år sedan, 2012, utgjordes folk-
ökningen till cirka 70 procent av invandringsöverskottet. Under 2017 utgjorde invandringsöverskottet 
cirka 80 procent av folkökningen. Invandringsöverskottet har dock minskat 2017 jämfört med året innan 
eftersom antalet invandrare minskat med 18 516 personer och antalet utvandrare i princip var oförändrat.
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Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 29 848. Folkmängden ökade med 
400 personer vilket motsvarar 1,4 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % 
i genomsnitt årligen, infriades för året.
Under 2017 föddes 261 barn och 324 personer avled. Det innebär att kommunen har ett födelseunderskott 
med 63 personer vilket är en minskning då det förra året var 82 personer. Under året flyttade 2 089 perso-
ner till kommunen och 1 626 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 463 personer.

Bostäder
Under året har åtta detaljplaner antagits. Detaljplanen för Lillö medger cirka 185 nya bostäder. Kommu-
nen har under 2017 arbetat med flera större ärenden som under kommande år kommer kunna bidra till 
planberedskapen för bostäder; till exempel. Södra Hedeskoga, Vrakbåten, Urmakaren och Mejeriet.

Näringsliv
Ystads kommun har nått sin högsta placering någonsin på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 
genom att klättra ytterligare sju placeringar till plats 25 i Sverige. Även under 2017 uppfylldes målet om 
50 företagsbesök.
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Ekonomisk översikt

BALANSKRAV
I Kommunallagen 8 kap § 5 regleras balanskravsresultatet. För kommunen innebär kravet att intäkterna 
ska överstiga kostnaderna varje år, det vill säga kommunen ska ha ett positivt resultat. Om kostnaderna 
något år 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.

Kommunens avstämning mot 
kommunallagens balanskrav, mkr
 
Årets resultat  38,4
Reducering av samtliga realisationsvinster -2,4
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 36,0
Reservering till resultatutjämningsres. (RUR) -21,1
Disponering från resultatutjämningsres. (RUR) -
Balanskravsresultat 14,9

I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns resultat uppfyller det lagstadgade balanskravet. Realisa-
tionsvinster i samband med försäljningar av anläggningstillgångar ingår inte i det justerade resultatet. 

UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA MÅL

Enligt budget 2017 finns följande tre finansiella mål som antagits av kommunfullmäktige:

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

Utfall: Årets resultat är ett överskott på 38,4 mkr vilket ger en relation på 2,6 %.
Målet är uppfyllt.

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

Utfall: Nettokostnaderna ökade med 3,7 % i förhållande till år 2016 och skatteintäkterna inklusive 
statsbidrag ökade med 3,8 % i förhållande till år 2016. 
Målet är uppfyllt.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Resultatet är 38,4 mkr vilket ger en ökning av det egna kapitalet med 2,6 %. Inflationen var 1,8 
% år 2017. 
Målet är uppfyllt.

Sammanfattning: Alla de tre övergripande finansiella målen har uppfyllts.
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Årets resultat
Årets resultat för kommunen blev ett överskott på 38,4 mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
på 15,3 mkr. Det ursprungliga budgeterade resultatet för 2017 var ett överskott på 20,8 mkr. I samband 
med kompletteringsbudgeten togs beslut att förstärka nämndernas budgetar med nästan 5,5 mkr vilket 
påverkade det budgeterade resultatet negativt med motsvarande belopp. Det blev också beslutat om ett 
tilläggsanslag som försämrade det budgeterade resultatet med nästan 0,1 mkr.
Resultatet avviker positivt med 23,1 mkr i förhållande till slutlig budget. Inom finansiering och kommun-
gemensamt återfinns det största överskottet med 16,8 mkr.
Överskott finns också inom barn- och utbildningsnämnden med 4,6 mkr, gymnasienämnden med 4,2 mkr, 
samhällsbyggnadsnämnden med 2,8 mkr, myndighetsnämnden med 0,8 mkr, ledning- och utveckling med 
0,8 mkr och kulturnämnden med 0,2 mkr. Revisionen, överförmyndarnämnden och hamnverksamheten 
har ett resultat i nivå med budget. Stort underskott finns inom socialnämnden med 7,1 mkr. 

Inom samhällsbyggnadsnämnden har affärsverksamheten VA ett underskott med 1,2 mkr som inte påver-
kar resultatet utan minskar den långfristiga skulden till VA-kollektivet. Skulden uppgår per 171231 till 2,2 
mkr. Avfallsverksamheten, den andra affärsdrivande verksamheten inom samhällsbyggnadsnämnden har 
ett underskott på 0,3 mkr som inte påverkar resultatet utan minskar den kortfristiga skulden till 0,1 mkr 
per 171231. 
Kommunens hamnfond uppgick vid årsskiftet till 143,5 mkr.

Årets förändring av eget kapital (resultatet) för koncernen blev 76,8 mkr. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 0,1 mkr och 
en självfinansieringsgrad på 54 % efter justering av medlemsavgifterna. 2015 togs beslut att förbundets 
ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetal-
ning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgifterna. Innan justering gjordes redovisades ett po-
sitivt utfall på 0,4 mkr vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,3 mkr.
Verksamhetsåret för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund avslutades med ett negativt resultat på 0,9 
mkr att jämföras med ett budgeterat överskott på 0,1 mkr.

Nedanstående resultat för de kommunala bolagen är före bokslutsdispositioner och skatt.
Ystad Energi AB:s resultat slutar på 42,4 mkr vilket är över budget. Bidragande orsaker till det positiva 
resultatet är låga räntor, fler anslutningar i alla tre verksamheterna samt högre volymer på elnätet på grund 
av högkonjunktur för industrin samt drift med ackumulatortanken sista kvartalet. För elnäts del har det 
dessutom varit lägre regionnätskostnader och nätförluster än beräknat.
Årets resultat för Ystadbostäder AB visar en vinst på 9,1 mkr. Ystad Industrifastigheter AB:s resultat visar 
en vinst på 9,5 mkr. Ystad Hamn Logistik AB:s resultat visar på fortsatt starka siffror. Bolagets vinst stan-
nar vid 2,7 mkr. Omsättningen har ökat med 6,0 mkr och kan uteslutande härledas till högre volymer och 
trafik under 2017. 
Ystads Teater AB redovisar ett underskott på 4,2 mkr, vilket är 0,2 mkr bättre än budget. 
Ystads Saltsjöbad redovisar ett positivt resultat på 3,8 mkr. Underhållskostnaderna är lägre än budget 
främst beroende på att hotellet har hög beläggning, vilket medför begränsad tillgång till rummen för att 
renovera. Räntekostnaderna för året har varit lägre än budgeterat.

Ytornet ABs egna kapital har ökat från 28,3 mkr till 30,3 mkr.
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Avsättning till RUR (Resultatutjämningsreserv)
Kommunfullmäktige beslutade under år 2013 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler 
för hur resultatutjämningsreserven ska hanteras. Samtidigt inrättades en resultatutjämningsreserv genom 
att under eget kapital per 130101 reservera 60,9 mkr. I bokslut 2013 utökades resultatutjämningsreserven 
med 22,5 mkr för att uppgå till 83,4 mkr per 131231. I bokslut 2014 och 2015 gjordes ingen utökning 
av resultatutjämningsreserven. I bokslut 2016 utökades resultatutjämningsreserven med 19,0 mkr för att 
uppgå till 102,4 mkr per 161231
Avsättning till resultatutjämningsreserven kan göras med det belopp som motsvarar den del av årets re-
sultat efter balanskravsjusteringar (36,0 mkr) som överstiger en procent av skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (14,9 mkr).
De beslutade reglerna möjliggör en utökning av resultatutjämningsreserven för år 2017 med 21,1 mkr.

Årlig förändring av eget kapital
Långsiktigt måste det egna kapitalet inflationsskyddas så att inte kommunens ekonomiska ställning blir 
sämre. Det innebär att kommunen årligen måste ha ett överskott som är högre än inflationen. Årets resul-
tat med ett överskott på 38,4 mkr inflationsskyddar med god marginal det egna kapitalet i kommunen då 
inflationen var 1,8 %.
Koncernens egna kapital blev också inflationsskyddat då koncernens resultat var 76,8 mkr. Den procentu-
ella förändringen av eget kapital i koncernen har varit högre än inflationen alla de senaste åren. Totalt har 
tillgångarna ökat med 214,5 mkr utöver inflationen under perioden 2013-2017.

Nettokostnadernas (exkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning
Utrymmet för självfinansiering av investeringar är summan av årets resultat och avskrivningar. Nyckeltalet 
nettokostnadernas inkl finansnettot (exkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 
och utjämning visar att en lägre procentsats ger förutsättningar för en högre självfinansiering av investe-
ringar. Årets värde är 87,7 % vilket är det lägsta de senaste fem åren.

2,6%

1,4%
0,9%

2,4% 2,6%

3,8%

2,1% 2,1%

4,3%
4,9%

0%

2%

4%

6%

2013 2014 2015 2016 2017

Procentuell årlig förändring av eget kapital

Kommunen Koncernen

89,3 90,1 89,7
87,8 87,7

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

2013 2014 2015 2016 2017

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



Ekonomisk äversikt12

Nettokostnadernas (inkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning
En viktig förutsättning för att leva upp till kommunallagens krav om en god ekonomisk hushållning är att 
det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nyckeltalet nettokostnadernas inkl finansnettot 
(inkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning visar denna balans. 
Nettokostnadernas andel uppgick för året till 97,4 %. Det är lägre än föregående år.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
Resultatet för år 2017 är högre än föregående år vilket betyder att skatteintäkterna och generella stats-
bidrag och utjämning har ökat relativt mer än nettokostnaderna. Årets ökningstakt för nettokostnader 
i förhållande till år 2016 är 3,7 %. Årets ökningstakt av skatteintäkterna och generella statsbidrag 
och utjämning i förhållande till år 2016 är 3,8 %. För år 2016 ökade skatteintäkterna med 7,9 % och 
nettokostnaderna ökade med 6,3 %, vilket då gav ett resultat på 33,6 mkr.
Det är angeläget att kommunens kostnader inte ökar i en högre takt än kommunens skatteintäkter som är 
kommunen i särklass största intäkter.

I ett diagram redovisas den procentuella förändringen av skatteintäkter och nettokostnader i förhållande 
till föregående år. I ett annat diagram redovisas utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader i 
tusental kr. 

97,2
98,5 99,0

97,6 97,4

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

2013 2014 2015 2016 2017

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

3,7%

1,1%

4,0%

7,9%

3,8%
4,6%

2,5% 4,5%

6,3%

3,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2013 2014 2015 2016 2017

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

Skatteintäkter
Kommunens nettokostnader

1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

1 500

1 550

2013 2014 2015 2016 2017

Skatteintäkter/Nettokostnader (mkr)

Skatteintäkter Nettokostnader



Ekonomisk översikt 13

Likviditet
Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga place-
ringar, kassa, postgiro och bank. Likviden per 171231 var 65,5 mkr. Behållningen i kassa/bank inkluderar 
behållningen på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala behåll-
ningen ska således ses tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. Vill kommunen ha 
en större likviditet och en större betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån med räntekost-
nader som följd.

Nettoinvesteringar 
Årets nettoinvesteringar för kommunen uppgick till 245,7 mkr jämfört med budgeterat 376,9 mkr. Den 
största investeringsutgiften under året är 44,4 mkr och avser ytor och tälthallar i Ystads hamn. 
Andra stora investeringsutgifter har varit VA-utbyggnad i Öja för 12,6 mkr, inköp av Verkmästaren 18 till 
kommande skolbyggnation för 11,2 mkr och ombyggnad av färjeläge 6 för 10,6 mkr.
I kommunen är det främst samhällsbyggnadsförvaltningen och hamnförvaltningen som har stora investe-
ringsutgifter. Deras andel är 60 % respektive 26 % av kommunens totala investeringsutgift.
Av årets budgeterade investeringar är det 131,2 mkr som inte förbrukats som planerats. 
Det avser främst VA-utbyggnad, hamninvesteringar och ombyggnad av Regementsgatan som hade mycket 
budgetmedel kvar. 
Investeringsvolymen har under många år varit mycket omfattande i Ystads kommun. År 2013 uppgick 
nettoinvesteringarna till 333 mkr, år 2014 till 318 mkr, år 2015 till 305 mkr, år 2016 till 285 mkr och årets 
nettoinvesteringar uppgår till 246 mkr.
Egenfinansiering av investeringarna är 74 % och är det högsta de senaste fem åren i kommunen.

I budget för 2018 finns ett ursprungligt investeringsbeslut på 383,3 mkr. Detta belopp kommer troligtvis 
utökas med en stor del av de 131,2 mkr som inte har förbrukats under 2017 via kompletteringsbudgeten 
på våren 2018. 
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Totalt för koncernen uppgick nettoinvesteringarna till 389,2 mkr. Det är 21,0 mkr mindre än föregående 
år. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade en nettoinvesteringsutgift på 2,5 mkr. 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund hade en investeringsutgift på 1,2 mkr.
Totalt var investeringarna för Ystad Energi AB 69,8 mkr, vilket följer budget. 
AB Ystadbostäder nettoinvesteringar uppgick totalt till 69,4 mkr. I huvudsak för ombyggnation och ny-
byggnation. 
Ystads Industrifastigheter AB hade en investeringsutgift på 7,4 mkr varav 5,5 mkr avser ombyggnad av 
kv Liv 4.
Ystad Hamn Logistik AB har under verksamhetsåret investerat i två stycken arbetsmaskiner, en Boom lift 
samt en arbetsbåt. Totala investeringar på 2,6 mkr har genomförts. 
Ystads Teater AB:s nettoinvesteringar uppgick till 4,2 mkr. Årets investeringar inkluderar färdigställande 
av den nya toalettbyggnaden och inköp av en ny Steinway flygel.
Nettoinvesteringarna i Ystads Saltsjöbad AB uppgick till -0,7 mkr. 

Försäljning av anläggningstillgångar 
Under året har två fastigheter sålts av kommunen, fritidsbadet samt Karlsborg 14:2. Reavinster vid fastig-
hetsförsäljningarna uppgick till 2,4 mkr vilket har påverkat resultatet positivt.

Långfristiga skulder 
Skulder som har en löptid på ett år eller längre klassas som långfristiga. Under 2009 infördes koncernbank, 
vilket innebär att kommunen gör all den nyupplåning som behövs inom koncernen. Vidareutlåning sker se-
dan till bolagen. Denna samordning bidrar till bättre räntemässiga villkor. Under året har kommunens net-
tolåneskuld i banker och kreditinstitut ökat med 125,0 mkr till 2  436,7 mkr. Den del av låneskulden som 
är hänförligt till kommunen är 1 037,9 mkr och den del som vidareutlånats till bolagen är 1 398,8 mkr.
Vid årets början var bolagens del 1  308,8 mkr. Vidareutlåningen till bolagen har ökat sedan årsskiftet 
med 90,0 mkr. Av ökningen beror 70,0 mkr på att bolagen har växlat från egen upplåning till upplåning 
i koncernbanken.
Cirka 97 % av kommunens lån har fast ränta och 3 % har rörlig ränta. Det betyder att andelen med fast 
ränta är ovanligt högt och räntekostnaderna mindre känsliga för en kommande räntehöjning.
Låneskulden kommer troligtvis att öka på grund av höga investeringsplaner även de kommande åren.
Enligt budget 2018 kommer investeringar under åren 2018-2021 att uppgå till omkring 2 200 mkr, vilket 
kommer att lånefinanseras till den största delen.
Koncernens totala långfristiga skuld uppgick till 2  509,0 mkr vid årsskiftet och har ökat med 59,1 mkr 
under året.

Finansnetto 
Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Vid årsskiftet 2016/2017 var 
reporäntan -0,50 %. Under året har Riksbanken lämnat reporäntan oförändrad. Den låga räntenivån har 
stor påverkan på kommunens finansnetto. En procents förändring av räntan hade påverkat kommunens 
räntekostnader med cirka 6,3 mkr. 
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Soliditet 
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten för kommunen uppgick 2017 till 33 %, vilket är 
samma som föregående år. Enligt den så kallade ”Blandmodellen” ska pensioner som intjänats före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Inkluderas pensionsåtaganden före 1998 
uppgår soliditeten till 21 % för 2017, vilket är en minskning med en procentenhet i förhållande till 2016.
I koncernen uppgick soliditeten till 35 %.

Panter och ansvarsförbindelser
Storleken på borgensåtagande och ansvarsförbindelser framgår av nedanstående diagram. Den visar att 
det finns tre varianter på panter och ansvarsförbindelser som är störst i kommunen.
Ystads kommun har ingått en solidarisk borgen för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga 
förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen 
har i Kommuninvest. Kommunens låneskuld till Kommuninvest är 2 436,7 mkr. Denna borgensförbindelse 
har ökat de senaste åren då alla av de lån som kommunen upphandlat har upptagits hos Kommuninvest.
Pensionsförpliktelserna gentemot KPA är den näst största. Från och med år 2000 upptas även löneskatten 
för dessa förpliktelser. Vid 2017 års utgång uppgick pensioner och löneskatt till 546,5 mkr.
Kommunens borgensförbindelser som tidigare lämnats i samband med att bolagen tidigare upphandlade 
lån själva är den tredje största delen i panter och ansvarsförbindelser. Beloppet för kommunens 
borgensförbindelser mot bolagen var vid årets slut 30,9 mkr och sjunker i den takt som bolagen inte längre 
omsätter sina lån själva utan lånar via kommunens koncernbank. 
Övriga panter och ansvarsförbindelser är i förhållande till de tre största betydligt mindre. Bland dessa 
finns till exempel borgen avseende leasing och föreningar. 
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Risken att behöva infria några av kommunens borgensåtagande bedöms som liten.

Pensionsskulden
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den 
totala pensionsskulden uppgår till 627,0 mkr, varav 546,5 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
88 % ligger utanför balansräkningen. Läggs den in som en avsättning i balansräkningen sjunker soliditeten 
från 33 % till 21 %. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld eftersom några 
medel inte finns fonderade för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras.

Pensionsåtagande (inkl löneskatt) mkr

2017 2016 2015
Individuell del 
(kortfristig skuld)

50,9 46,8 39,9

Avsättning till pensio-
ner

29,6 27,9 29,5

Pensionsförpliktelse 546,5 562,9 591,8
Total pensionsskuld 627,0 637,6 661,2

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

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 562,9 mkr till 546,5 
mkr under året.

Årets totala pensionskostnader exklusive löneskatt uppgick till 80,3 mkr, varav 25,9 mkr avsåg utbetalda 
pensioner till pensionärer. Inklusive löneskatt är kostnaderna 99,8 mkr respektive 32,2 mkr.

För 2017 uppgick visstidspensionen totalt till 0,8 mkr inklusive löneskatt för tre personer som tidigare 
varit anställda i kommunen.

Ystads kommun använder pensionsmedlen för återlån i verksamheten.
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Driftredovisning

Kommunstyrelsen - Ledning och utveckling
Förvaltningen har under 2017 bland annat arbetat med regionala och delregionala frågor såsom utveckling 
av SÖSK:s verksamhetsplanering och organisation, gemensam infrastrukturplanering i allmänhet, desti-
nationsutveckling och start av projekten Ystad som regional kärna och Tillgänglighet till Skånes hamnar. 

Förvaltningen redovisar ett överskott på 0,9 mkr. 0,5 mkr av överskottet är hänförligt till att fonden för 
förebyggande insatser för barn och ungdomar inte har använts. Kommunalförbunden redovisar ett under-
skott på 0,1 mkr.

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar ett resultat i balans. Det är en förbättring med 0,1 mkr jäm-
fört med den senaste prognosen. Utfallet för intäkterna är lägre än budget till följd av lägre ersättning från 
Migrationsverket än vad som beräknats, men detta kompenseras av att kostnaderna har varit lägre då 
antalet ensamkommande barn har minskat.

Barn- och utbildningsnämnden
Året har präglats av konsekvenser av befolkningsökningen. Konkurrens om platser inom skolor ledde till 
att nya gränsdragningar för att avgöra förtur till skolplatser togs fram. Under hösten uppstod en barnkö 
på 90 barn vilket gjorde att mottagningsskolans tidigare lokaler ställdes om till nya lokaler för Nattugglan. 
Ystad Arena kunde erbjuda ett flertal arrangemang utöver handbollens elitseriematcher. 
Årets resultat för barn- och utbildningsnämnden är ett överskott på 4,6 mkr.

Kulturnämnden
Resultatet för kulturnämnden uppgick till 0,2 mkr och detta överskott kan hänföras till semesterlöneskul-
den. År 2017 präglades av att Klostret firade 750 år. Även tillgänglighet har genomsyrat verksamheten med 
utställningen Kännbart på Konstmuseet, meröppet på biblioteket i Köpingebro, utökade öppettider på 
Stadsbiblioteket, medeltidslördagar vid Klostret och utveckling av facebook-sidan Kultur Ystad.

Gymnasienämnden
Gymnasienämndens resultat för 2017 blev ett överskott på 4,2 mkr. Nämnden har haft betydligt fler elever, 
bosatta i Ystads kommun, att betala en gymnasieutbildning för än budgeterat. Fler elever än budgeterat 
fick även Ystad gymnasium under höstterminen. Vuxenutbildningen vid Forum Ystad har initierat en sam-
verkan med Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Skurup gällande yrkesutbildning för vuxna.

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden slutar med överskott på 0,8 mkr. 
Ärendemängden är ovanligt hög, totalt 414 bygglov har beviljats varav 26 för nybyggnad av enfamiljs-
hus och två för flerbostadshus med totalt 82 lägenheter. Stort arbete för att förbättra bygglovsservice har 
gjorts, bland annat genom nya rutiner och tydligare kommunikation. Responsen har varit positiv.
Inför att möjliggöra sänkning av hastighet i byarna har lokala trafikföreskrifter för tätbebyggelse beslutats 
för flertalet av Ystads byar.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden slutar med överskott om 2,8 mkr. I överskottet ingår reavinster samt under-
skott inom larm och överskott inom belysning. 
Detaljplaner som möjliggör cirka 200 bostäder och två nya färjelägen har antagits. Markarbeten för Öja 
industriområde och Nybrostrand västra är klara. Herrestadsgatans ombyggnad är klar och Ystads arena 
färdigställd. Avlopp har byggts vid Öja by.
Ny översiktsplan för kommunen Ystad, planprogram hamnstaden, trafikstrategi samt rekreation- och 
grönstrukturprogram har påbörjats.
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Socialnämnden
En ny organisationsstruktur har arbetats fram med syfte att öka samsynen i uppdraget och fördjupa sam-
verkan. Organisation gäller från den 1 januari 2018. Ett nytt LSS-boende med 10 lägenheter öppnade i 
december på Karl XII gatan. Antalet brukare i hemtjänsten ökar liksom antalet beslut om plats i särskilt 
boende.

Socialnämndens resultat blev ett underskott med 7,1 mkr. I resultatet ingår resultatföring av gamla scha-
blonersättningar från migrationsverket med 4,0 mkr. Underskottet beror på ökade kostnader för externa 
placeringar och volymökningar främst inom äldreomsorgen.

Österlen lyser
Fotograf Markus Fägersten
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God ekonomisk hushållning
Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad 
”god ekonomisk hushållning” är i den egna organisationen och dels ska vara styrande för den ekonomiska 
planeringen/utvärderingen. Kommunerna skall inte bara anta finansiella mål utan också 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.

Kommunfullmäktige fattade i juni 2016 beslut om budget 2017. I budgeten ingår kärnområdena Kultur, 
Utbildning, Vård och Omsorg, Miljö, Tillväxt samt Ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller övergri-
pande och strategiska mål vilka utgår från Vision 2030. Nämnderna ska bryta ned de relevanta övergri-
pande och strategiska målen till årliga åtaganden. Den sammanfattande analysen för 2017 bygger på att 
över 50 % av nämndernas åtaganden ska vara helt uppfyllda för att det övergripande målet ska anses vara 
i huvudsak uppfyllt. De två övergripande mål som undantas från detta kriterium är:

• Verksamheterna ska vara i kostnadseffektiva och ekonomin skall vara i balans. Bedömningen baseras 
på de tre finansiella delmålen och minst två av dessa ska vara uppfyllda för att det övergripande målet 
ska anses vara uppfyllt.

• 1 % befolkningsökning. Bedömning baseras helt på uppfyllandegraden att befolkningsökningen upp-
går till 1 % oaktat nämndernas uppfyllandegrad av åtaganden.

God ekonomisk hushållning uppnås då de övergripande och finansiella målen i huvudsak uppfylls. Utifrån 
summering av de åtaganden som rör respektive övergripande mål kan konstateras att samtliga övergri-
pande uppfylls.
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Mål 1: 1% befolkningsökning
Mål 2: Demokrati och delaktighet
Mål 3: Ungdomsarbetslösheten ska minska
Mål 4: Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas
Mål 5: Ystads Kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och    
           folkhälsoprogrammet
Mål 6: En personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad  
            att vara en attraktiv arbetsgivare
Mål 7: Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans
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Övergripande mål
•	 1 % befolkningsökning

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål 

Kommunstyrelsen
•	 Genomföra minst 50 företagsbesök.
•	 Destinationsutveckling genom projektet destinationsprocessen.
•	 Teckna minst två avtal under 2016 på Öja industriområde.
•	 Vid planering ta hänsyn till framtida klimatförändring samt bibehålla och utveckla kommunens 

höga naturvärden. Delvis uppfyllt. 

Barn- och utbildningsnämnden
•	 Arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslösheten får större genomslag på lokal 

nivå.
•	 En bra förskola och skola byggd för framtiden bidrar till befolkningsökning.
•	 Genom tydlig extern information kring den goda kvalitén på våra förskolor och skolor skapas 

ett intresse av Ystads kommun som boende kommun. 

 Kulturnämnden
•	 Genom ett rikt kulturutbud skapa attraktivitet inom besöksnäring och näringsliv.
•	 En stimulerande offentlig miljö bidrar till kommunens attraktionskraft.
•	 Att ha en kulturgaranti i gymnasieskolan ökar skolans attraktionskraft och är på så sätt en kon-

kurrensfördel

Gymnasienämnden
•	 En gymnasieskola med brett, adekvat programutbud ökar attraktiviteten för Ystad som bostads-

ort.
•	 Att ha en kulturgaranti i gymnasieskolan ökar skolans attraktionskraft och är på så sätt en kon-

kurrensfördel

Myndighetsnämnden
•	 En befolkningstillväxt årligen på 1 % kräver en produktion av bostäder på ca 150 bostäder per 

år. Det är framförallt privata exploatörer som producerar dessa bostäder. Myndighetsnämnden 
bidrar med tillförlitlig statistik på hur många nya bostäder som färdigställts under året.

•	 Rättssäkra och effektiva handläggningsprocesser underlättar för företag och individer att eta-
blera sig i kommunen och bidrar positivt till kommunens varumärke.

•	 Antalet ärenden som kräver kompletteringar ska minska jämfört med 2016 – förutom att klara 
handläggningstiden av kompletta ärenden ska förvaltningen arbeta aktivt med att korta tiderna 
från inkommit till expedierat bygglovsärende.       

•	  Vid större exploateringar ska information om bygglovsprocesser, PBL-, BBR- och plankrav läm-
nas så snart en exploatör utsetts.                         

Samhällsbyggnadsnämnden
•	 Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar behovet av bostäder och som möter marknadens 

behov.
•	 Påbörja planprogram för Hamnstaden genom utredningar av förutsättningarna på platsen.
•	 Upplåta mark för bostadsbebyggande som bidrar till det bostadspolitiska målet att producera 

150 nya bostäder per år.
•	 Nämnden ska erbjuda handelsmark och tillgodose behovet av industrimark för nya etableringar.
•	 Bevaka situationen och driva utvecklingen kring ett besökscentrum i Kåseberga.
•	 Implementera ett reviderat program för en tillgänglig och attraktiv stadsmiljö.
•	 Toppbeläggningen ska bytas på 3 % av det kommunala gatubeståndet årligen.
•	 Nämnden ska ta fram ett trafikprogram för en by årligen.
•	 I genomförandet av investeringar och exploateringar ska strategin för konstnärlig gestaltning 

iakttas.

Övergripande mål
•	 Demokrati och delaktighet för alla

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser 
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Kommunstyrelsen
•	 Ta i samarbete med projektet ”Förstudie fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skå-

ne” fram en förstudie om hur fibernätet kan byggas ut utan statlig finansiering.
•	 Producera och publicera en kortversion av årsredovisningen. 
•	 Förenkla möjligheterna för medborgare att föra dialog med kommunen genom e-tjänster

Överförmyndarnämnden
•	 Genom att säkra att bestämmelser i föräldrabalken, förmynderskapförordningen samt lag om 

ensamkommande barn följs, kan medborgarna i mån av förmåga på olika sätt få sin rätt beva-
kad, tillgångar förvaltade och stöd i personliga angelägenheter.

Barn- och utbildningsnämnden
•	 Allas möjlighet att ta del av kulturlivet stärks.

Kulturnämnden
•	 Att ha en kulturgaranti i gymnasieskolan ökar skolans attraktionskraft och är på så sätt en kon-

kurrensfördel.
•	 Allas möjlighet att ta del av kulturlivet stärks.
•	 Äldres möjlighet att ta del av kultur förbättras.

Gymnasienämnden
•	 Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år.
•	 Analysera orsaker till skolfrånvaron och skapa ett förbättringsarbete som ger en ökad skolnär-

varo.

Myndighetsnämnden
•	 Fler och fler förväntar sig digitala tjänster från företag, statliga verk och myndigheter. Det främ-

jar delaktighet och insyn i kommunal verksamhet samt förenklar för de som vi är till för. Nämn-
den bidrar genom digitala tjänster till delaktighet.

Samhällsbyggnadsnämnden
•	 Dialog och fokusprogram med och för byarna bidrar både till inflytande och delaktighet.
•	 Översiktsplanering bedrivs i nära dialog med medborgarna i kommunen. Det är en förutsättning 

för att inflytande på mark- och vattenanvändningen ska kunna utövas och för att skapa 
legitimitet för detaljerad planering, byggande och bevarande.

Socialnämnden
•	 Fibernät inom samtliga socialnämndens verksamheter bidrar till attraktiva verksamheter som 

motsvarar brukarnas behov.                     

Övergripande mål
•	 Ungdomsarbetslösheten ska minska

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser 

Barn- och utbildningsnämnden
•	 Statistisk uppföljning gällande måluppfyllelsen för att kunna analysera och säkerställa kvalitet i 

lärprocesserna.
•	 Sammanställa och sprida resultaten av enkätundersökningen ”Folkhälsa barn och unga” i sam-

verkan med Region Skåne. 
•	 Handlingsplan gällande överlämning mellan skolformer klar våren 2017 och följs inför termins-

tart 2017/2018.
•	 Följa upp målen i arbetsplanen för värdegrundsarbetet på enhetsnivå.
•	 Avdelningschefer följer årligen upp förskolors och skolors  kvalitetsarbete och redovisar för 

nämnden.
•	 Utbildningsinsats Barn gör rätt om de kan kommer att pågå fram till 2020 med olika kompe-

tensutvecklingsinsatser. Under 2017 arbetas en aktivitetsplan fram för de olika åren.  
•	 Följa Studie- och yrkesvägledningsplanen från förskola-gymnasium.
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Gymnasienämnden
•	 Högre andel elever som fullföljer sina gymnasiestudier ökar möjligheten till arbete och därmed 

lättare fortsatt bosättning i Ystad.
•	 Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning samt möjliggöra kombination av arbetet och studier.
•	 Gemensamt arbetsår för personal i grundskola och gymnasiet utarbetas 2017. 
•	 Utveckla ett samarbete med gällande mottagningskola i grundskola och gymnasium.

Myndighetsnämnden
•	 En samordning och prioritering av komplexa företagsärenden kan främja tillväxten i kommunen 

och därmed indirekt påverka ungdomsarbetslösheten i rätt riktning.

Samhällsbyggnadsnämnden
•	 Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmöten där komplexa företagsärenden prioriteras 

och samordnas.
•	 Kommunala sommarjobb ska erbjudas.

Socialnämnden
•	 Fortsätta med projektet 1+1=3 samt övergripande konsultteam (ÖKT) för barn i behov av sär-

skilt stöd inom socialnämndens verksamheter.

Övergripande mål
•	 Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
•	 Interna kontrollen skall leda till att rätt åtgärder sätts in för att uppnå organisationens målupp-

fyllelse. Därmed bör översyn göras kring frekvensen av återrapportering av utförda kontrollmo-
ment under innevarande år.

•	 KKiK ger kommunen möjlighet till att öka sitt fokus på resultat och förbättringar genom att 
integrerar KKiK i sin styrning och ledning.

Överförmyndarnämnden
•	 Ge ställföreträdare och huvudman möjlighet att träffas inför förordnande.
•	 Vid behov, efter utredning, pröva byte av ställföreträdare.
•	 Syftet med samverkan mellan Ystad, Sjöbo och Tomelilla är att öka rättssäkerheten, göra mer 

likartade bedömningar  och effektivisera ärendehanteringen. 

Barn- och utbildningsnämnden
•	 Utföra kulturaktiviteter för de yngre barnen i förskolan.
•	 Redovisa nyckeltal för nämnden en gång per läsår.
•	 Gemensamt arbetsår för personal i grundskola och gymnasiet utarbetas 2017.
•	 Gemensam kompetensutveckling gällande betyg och bedömning.
•	 Utveckla ett samarbete mellan mottagningskola i grundskola och gymnasium.
•	 Vid minst fyra tillfällen ha gemensamma ledningskonferenser för förskola, grundskola och gym-

nasiet.
•	 Inventera barn och ungas intresse för kulturella uttrycksformer samt teknik och entreprenör-

skap. 
•	 Utarbeta en aktivitetsplan utifrån gjord denna inventering.
•	 Arbete sker enligt utvecklingsplanen för fritidshem och utvärderas juni 2017.

Kulturnämnden
•	 Genomföra projektet Möt bokfantasin varje dag med kompetensutveckling av alla förskolepeda-

goger inom högläsning och djupläsning.
•	 Utföra kulturaktiviteter på kulturinsitutionerna för de yngre barnen.
•	 Ny kulturstrategi börjar tas fram 2017.

Gymnasienämnden
•	 Analysera nationella prov och andra resultat exempelvis progressionen i matematik. Genomföra 

ett förbättringsarbete utifrån denna analys.
•	 Vid minst fyra tillfällen ha gemensamma ledningskonferenser förskola, grundskola och gymna-

siet.
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Myndighetsnämnden
•	 Kontinuerlig utbildning i bemötande/värdskap
•	 Digital hantering ska införas för att få svar på enkla frågor och lämna synpunkter
•	 Kundnöjdheten ska mätas - 80% av medborgarna som fått beslut i bygglovsärenden ska vara 

nöjda med service och bemötande
•	 System för bokning av tider via hemsidan ska införas.
•	 Info/nyhetsbrev ska lämnas från Bygglovsenheten vid behov.
•	 Tillsynsplan leder till kvalitetsutveckling av myndighetsarbetet. Istället för att godtyckligt prio-

ritera tillsynsarbete vid överträdelser sker det enligt plan och behandlar alla berörda av planen 
lika.

Samhällsbyggnadsnämnden
•	 VA-utbyggnad på landsbygden ska ske enligt beslutad prioritering i vattenplanen.
•	 Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemötande inom förvaltningens verksamhets-

områden.
•	 Arbeta enligt ny process för exploatering – från detaljplan till byggfärdig mark.
•	 Tillämpa Ystadstandarden i byggnader och lokaler för kommunens verksamheter.
•	 Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som tillgodoser skolans och omsorgens behov och 

måluppfyllelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljömässiga mål.
•	 I nya exploateringsområden ska hänsyn tas till utveckling och drift av parker och naturmark.

Socialnämnden
•	 Fortsätta med projektet 1+1=3 samt övergripande konsultteam (ÖKT) för barn i behov av sär-

skilt stöd inom socialnämndens verksamheter.
•	 Implementera ett reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
•	 En framtidsplan för Social omsorg ska finnas.

Övergripande mål
•	 Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsopro-

grammet

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
•	 Bidra till minskad näringsbelastning, ökad kunskapsspridning samt fortsatt miljöövervakning av 

vattenkvalitet.
•	 Bidra till en hållbar planering av kommunens mark- och vattenresurser. Delvis uppfyllt. Test av 

skonsam städning har inte genomförts på grund av tidsbrist.
•	 Förslag tas fram för en uppdaterad bilaga till naturvårdsprogrammet.
•	 Kompetensutveckling inom miljö, klimat och hållbarhet. Delvis uppfyllt. Ingen handlingsplan 

framtagen för att införa eller förbättra källsorteringen. Kompetensutveckling av politiker enbart 
på miljöutskottet.

•	 Delaktighet i implementeringen av Policy för hållbar matutveckling.
•	 Opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer/föreningar 

inom områdena energi, klimat och transporter.
•	 Stödfunktion till förvaltningarnas och bolagens arbete med miljöprogrammet och energi- och 

klimatfrågor, samt miljöövervakning.
•	 Stöd till förvaltningar och bolag i det övergripande folkhälsoarbetet inklusive barnrättsarbetet 

där detta skall beaktas inför relevanta beslut.
•	 Utveckla integrationsbarometern tidigt under 2017 och tillämpa den på årets verksamhet. 
•	 Utveckla integrationslotsen baserat på resultatet från integrationsbarometern.
•	 Samverka med Region Skåne och ingående kommuner för minskat utanförskap och höjd effekti-

vitet i offentlig resursanvändning.
•	 Verka för att införliva socialt hållbarhetsperspektiv i planarbetet.

Överförmyndarnämnden
•	 Arbeta för att ställföreträdare får kännedom om programmen.
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Barn- och utbildningsnämnden
•	 Genom att följa inköps- och upphandlingspolicy minskas näringsämnen och farliga ämenen som 

kan läcka ut i våra sjöar och vattendrag, vilka sedan mynnar ut i havet och kan få en negativ 
effekt på havsmiljön.

•	 Utemiljön i förskolan och skolan har blivit allt mer betydelsefull för barns utveckling, lärande 
samt fysiska och psykiska hälsa. Dessa miljöer ska brukas och nyttjas på ett hållbart sätt som 
bidrar till hälsa, biologisk mångfald och lärande.

•	 Varje förskolechef/rektor arbetar fram en plan för den egna enheten som ska vara färdig 2017 
och i syfte att vara miljöcertifierad med Grön Flagg 2020.

•	 Genom Ystads kommuns deltagande i Miljösamverkan Skånes projekt utarbetas gemensamma 
riktlinjer för en kemikaliesmart vardag i förskola och skola.

•	 Information om vikten av pappersbesparande åtgärder ges på APT i samarbete med avdelningen 
för hållbar utveckling och  medarbetarna uppmanas till dessa åtgärder.

•	 Information om vikten av energibesparande åtgärder ges på APT i samarbete med avdelningen 
för hållbar utveckling och medarbetarna uppmanas till dessa  åtgärder.

•	 Policy och riktlinjer beskriver hur verksamheter verkar för att Ystads kommuns matinköp blir 
mer hållbara.

•	 Genom att stärka barns rättigheter i Ystads kommun kommer barn och unga bli mer delaktiga 
och få mer inflytande i verksamheterna.

•	 Genom anläggningar som är en stimulerande miljö och mötesplats för alla, stärks och utvecklas 
människors möjlighet till delaktighet i samhället.

•	 Förhållanden under barndomen har stor betydelse för hälsan under hela livet. Barn och unga är 
en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet.

•	 Utemiljön i förskolan och skolan har blivit allt mer betydelsefull för barns utveckling, lärande 
samt fysiska och psykiska hälsa. Dessa miljöer ska brukas och nyttjas på ett hållbart sätt som 
bidrar till hälsa, biologisk mångfald och lärande.

•	 I samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen inventera de befintliga spontanidrottsytorna 
som finns i Ystad tätort. 

•	 Utöka samverkan med externa aktörer. Genomföra en riktad aktivitet för barn/unga under 
2017.

•	 Verksamheterna följer handlingsplanen för en drogfri förskola, skola och kommunalt driven 
fritidsverksamhet.

•	 Följa upp föreningarnas drogförebyggande arbete genom att samla in alla drogpolicys med 
implementeringsplan.

•	 Verka för att ett föreningsråd bildas.

Kulturnämnden
•	 Genom att följa inköps- och upphandlingspolicy minskas näringsämnen och farliga ämnen som 

kan läcka ut i våra sjöar och vattendrag vilka sedan mynnar ut i havet och kan få en negativ ef-
fekt på havsmiljön.

•	 Verka för energibesparande åtgärder.
•	 Policy och riktlinjer beskriver hur verksamheter verkar för att Ystads kommuns matinköp blir 

mer hållbara.
•	 Genom att stärka barns rättigheter i Ystads kommun kommer barn och unga få mer delaktighet 

och inflytande i verksamheterna.

Gymnasienämnden
•	 Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och upphandlingspolicy.
•	 Ystad gymnasium tar fram en plan färdig 2017 för att vara miljöcertifierad med grön flagg  

2020.
•	 Ystad gymnasium tar fram en plan färdig 2017 för för att vara miljöcertifierad med grön flagg  

2020.
•	 Ystad Gymnasium införskaffar elbilar vid nyanskaffning av fordon.
•	 Genom att stärka barns rättigheter i Ystads kommun kommer barn och unga få mer delaktighet 

och inflytande i verksamheterna.
•	 Barn/unga/föräldrar/familjer erbjuds det stöd de behöver för att barnet/ den unge ska uppnå en 

god fysisk och psykisk hälsa.
•	 Ystad Gymnasium arbetar utifrån Handlingsplanen för ett drogfritt gymnasium.

Myndighetsnämnden
•	 Nämnden ska inom ramen för verksamhetsområdet verka för att statusen på kommunens sjöar, 

vattendrag och hav ska bibehållas eller förbättras.



Ekonomisk översikt 25

•	 Stränderna kan bevaras och skyddas genom en konsekvent och tydlig tillämpning av regelverket.
•	 Den inventering som finns behöver kompletteras utifrån en ny syn på vad som är värdefullt samt 

med värdefull bebyggelse från efterkrigstiden.
•	 Genom att hastigheten vid skolor och förskolor  begränsas till 30 km/h kan ges trafiksäkerheten 

stor vikt jämfört med framkomligheten.

Samhällsbyggnadsnämnden
•	 Kommunens vattentäkter ska ha ett långsiktigt säkerställt skydd.
•	 Kemikalieanvändningen ska minska jämfört med föregående år inom lokalvården.
•	 Allmänna intressen i mark- och vattenanvändning ska redovisas och avvägningar mellan motstå-

ende intressen ska ske inom översiktlig planering.
•	 I den översiktliga planeringen ska strategier för markåtkomst och -inköp tas fram.
•	 Inventering och redovisning av samt skötselplan för kommunal mark som är obebyggd, och som 

inte avses att användas inom överskådlig tid.
•	 Göra en utredning för att kartlägga ökade möjligheter för husbilscamping och husbilsparke-

ringar.
•	 Inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till 25 % av totala livsmedelsbudgeten för- och grund-

skolan.
•	 Andelen fordon som drivs med förnybara bränslen ska uppgå till 100 %.
•	 Kollektivtrafikresandet ska öka.
•	 Följa avfallsplanen som utgår ifrån de prioriterade miljömålen.
•	 Färdigställa en cykelplan med förslag på förbättringar i trafikmiljön för cyklister.
•	 Under 2017 uppnå en 20 % lägre energianvändning jämfört med 2010.

Socialnämnden
•	 Verka för en kemikaliesmart vardag.
•	 Barn, unga, föräldrar och familjer  erbjuds det stöd de behöver för att barnet /den unge ska upp-

nå en god fysisk och psykisk hälsa.

Övergripande mål
•	 En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
•	 Nytt lokalt arbetstidsavtal (Kommunal). Ej uppfyllt. Förhandlingar har pågått under hösten men 

kommunal valde att frånträda förhandlingen.
•	 Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för att underlätta rekrytering av medarbetare och chefer.
•	 Förbättra det kommunikativa ledarskapet för att underlätta chefers ledarskap och medarbetares 

nöjdhet.

Överförmyndarnämnden
•	 Genomföra utbildning till god man för ensamkommande barn samt erbjuda grundutbildning i 

studiecirkelform varje termin för övriga ställföreträdare.
•	 Genomföra en fortbildningsdag årligen för gode män.
•	 Säkerställa att handläggarna har aktuell kompetens för arbetsuppgifterna.

Barn- och utbildningsnämnden
•	 Kompetensutveckling för alla pedagoger inom förskola och grundskola inom ramen för kultur-

garantin. 
•	 Årlig uppföljning av all kompetensutveckling som skett under läsåret 2016/2017.
•	 Tänk om, fem tillfällen för samtliga förskolechefer och rektorer.
•	 Utarbeta en plan för att säkerställa kompetensförsörjningen i verksamheterna. 

Kulturnämnden
•	 Kvalitativ kompetensutveckling tydligt kopplad till arbetet med kulturgarantin, ny kulturstrategi 

och nya kulturyttringar.

Gymnasienämnden
•	 Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
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Myndighetsnämnden
•	 En utvecklingsplan upprättas efter varje utvecklingssamtal och undertecknas av medarbetare och 

chef. Den följs upp (vid lönesättning och andra uppföljande samtal). Helårsanställning gör det 
mer attraktivt att arbeta i kommunen.

•	 Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och sträva mot 97 %.

Samhällsbyggnadsnämnden
•	 En utvecklingsplan upprättas efter varje utvecklingssamtal och undertecknas av medarbetare och 

chef. Den följs upp (vid lönesättning och andra uppföljande samtal). Helårsanställning gör det 
mer attraktivt att arbeta i kommunen.

•	 Av nämnden antagen handlingsplan styr mot trivsel och ska skapa förutsättningar för en god 
arbetsprestation. Ett lyckat arbete innebär även att nämndens arbetsgivarvarumärke stärks.

Socialnämnden
•	 Genom att kontinuerligt genomlysa befintlig kompetens och analysera framtida behov bidrar 

socialnämnden till en god personalpolitik och till att vara en bra arbetsgivare.
•	 Ökad frisknärvaron till i första steget 93 % med målet att nå 97 %.
•	 Anpassad information och kommunikation med medarbetaren i samverkansprocessen. Jämföra 

avsnittet om delaktighet i medarbetarundersökningen för 2017.

Övergripande mål
•	 Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans

Kommunstyrelsen
•	 Uppfylla inköps- och upphandlingspolicy och utveckla tillämpningen för Ystads kommun med 

helägda bolag.
•	 Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt identifiera negativa budgetavvikelser. Budget 

2016 är periodiserad utifrån verksamheternas karaktär men utifrån de externa resursinsatser 
som krävs kontra utifrån att vi under hösten kommer påbörja införandet av nytt system så kom-
mer vi inte gå vidare med systemanpassning av nuvarande system. Ej uppfyllt.

•	 Öka verksamhetsutvecklingen och informera medborgarna om kvaliteten på service som 
kommunen tillhandahåller.

•	 Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid befarade underskott.

Överförmyndarnämnden
•	 Upprätta tertialuppföljningar av ekonomin med analyser av avvikelser.
•	 Rapportera viktigare händelser till ÖFN och Överförmyndaren varje månad.
•	 Bevaka ersättningar från Migrationsverket kontinuerligt och rapportera dröjsmål.

Barn- och utbildningsnämnden
•	 Kontinuerliga budgetuppföljningar gör det möjligt för nämnden att följa verksamheternas eko-

nomi och tidigt kunna vidta åtgärder vid budgetavvikelser.

Kulturnämnden
•	 Kontinuerliga budgetuppföljningar gör det möjligt för nämnden att följa verksamheternas eko-

nomi och tidigt kunna vidta åtgärder vid budgetavvikelser.

Gymnasienämnden
•	 Följa aktuella trender och analysera dessa, för att uppnå säkrare elevprognoser.

Myndighetsnämnden
•	 Taxan ska ses över utifrån nytt förslag från SKL för att klara kostnadstäckningsgrad och beman-

ning så att verksamheten kan bedrivas i enlighet med lagar och mål om god service.

Samhällsbyggnadsnämnden
•	 Målsättningen är att planerade investeringar ska utföras enligt plan och minst 90 % ska vara 

upparbetat/genomfört.
•	 Energianvändningen avseende mediaförsörjning i det kommunala fastighetsbeståndet ska mins-

ka. Max 143 kr/kvm.

Socialnämnden
•	 Kontinuerlig uppföljning och analys av verksamhet och budget enligt plan.
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Uppföljning Av Övergripande Finansiella Mål

Enligt budget 2017 finns följande tre finansiella mål som antagits av kommunfullmäktige:

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

Utfall: Årets resultat är ett överskott på 38,4 mkr vilket ger en relation på 2,6 %.
Målet är uppfyllt.

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

Utfall: Nettokostnaderna ökade med 3,7 % i förhållande till år 2016 och skatteintäkterna inklusive stats-
bidrag ökade med 3,8 % i förhållande till år 2016. 
Målet är uppfyllt.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Resultatet är 38,4 mkr vilket ger en ökning av det egna kapitalet med 2,6 %. Inflationen var 1,8 
% år 2017. 
Målet är uppfyllt.

Sammanfattning: Alla de tre övergripande finansiella målen har uppfyllts.
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Intern kontroll
Kommunfullmäktige fastställde i november 2010 det nu gällande reglementet för intern kontroll. Enligt 
reglementet ska framtagandet av kontrollplanen föregås av en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. 
Ekonomiavdelningen strävar efter att arbetet med intern kontroll ska bedrivas aktivt under året som en 
del av verksamhets- och ekonomistyrningen. För att främja detta arbete efterfrågade ekonomiavdelningen 
ett utkast på respektive nämnds och bolags risk- och väsentlighetsanalyser samt intern kontrollplan innan 
dessa behandlades i respektive nämnd/styrelse. Ekonomiavdelningen bedömde det inlämnade materialet 
utifrån om intern kontrollplanen befrämjar ett under året fortlöpande arbete med intern kontroll och 
återkopplade med kommentarer.

Respektive nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde, och senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera resultatet från 
uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt 
från nämndernas och bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Samtliga nämnder och bolag har inkommit med rapporter om utförd intern kontroll för år 
2017, och de arbetar med att åtgärda de brister som framkommer vid kontrollerna genom att rutiner och 
arbetsmetoder utvecklas och förbättras.

Social omsorg har utfört årets kontroller enligt plan. Uppföljningen visar att det finns fungerande 
rutiner för de granskade kontrollmomenten, men möjligheter till förbättringar har identifierats. Den 
utförda kontrollen av att genomförandeplaner efterlevs uppvisar en god följsamhet. Dock ska arbetet 
med att göra genomförandeplanerna till ett levande dokument som används i det dagliga förbättras 
genom att en arbetsgrupp under 2018 ska ta fram en ny modell och skarpare rutin för uppföljning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat samtliga kontrollmoment under året, men formell 
uppföljning med regelbunden frekvens under året har dock inte genomförts enligt plan. Förvaltningens 
båda avdelningar som har serviceverksamhet till andra förvaltningar inom kommunen, kost- och lokalvård 
respektive fasighet, har följt upp hur de bemöter service- och kvalitetsförväntan från Kultur och Utbildning 
samt Social omsorg. Uppföljningen visar att under protokollförda möten och genom mer informell dialog 
finns möjlighet att lyfta behov och förväntan vilket möjliggör att servicen kan utvecklas och säkerställas. 
De kontroller som Ledning och Utveckling gjort påvisar behov av förbättringar för en del av de granskade 
områdena. Insatser har gjorts för att trygga kompetensförsörjningen. En informationssäkerhetspolicy  
har antagits under året, men arbetet med informationssäkerhet behöver intensifieras och följas upp av 
kommunstyrelsen. Länsstyrelsen har genomfört en granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet, 
och bedömer att handläggningen sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i 
föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen. Kultur och Utbildning har fokuserat arbetet med intern 
kontroll på några utvalda områden, till exempel kompetensförsörjning, lokalförsörjning och verksamheten 
på Forum Ystad-vuxenutbildning, och under året löpande rapporterat till nämnden hur arbetet fortlöpt. 
Stor inflyttning till kommunen har inneburit stora ansträngningar för att skapa platser inom förskola och 
skola. Förvaltningen har organiserat en lokalförsörjningsgrupp med Samhällsbyggnadsförvaltningen, och 
frågan om lokaler är fortsatt aktuell och fortsatt diskussion kommer att ske under 2018.

Det inlämnade materialet från samtliga bolag inom koncernen Ytornet visar att alla arbetat med intern 
kontroll under år 2017, och åtgärder har vidtagits där behov funnits. Tidigare år har det vid kontroll i 
moderbolaget lyfts fram att tydligare ägardirektiv kan öka kvaliteten i uppföljningen och styrningen i sig 
samt kan samordningsfrågor betonas ytterligare i förnyade ägardirektiv, och nya ägardirektiv finns nu 
upprättade. Kontrollmomentet att koncernnyttan inte optimeras och samordningsvinster ej tas tillvara 
visar behov av ytterligare förbättringar även om samordning mellan kommunen och bolagen skett till 
exempel gällande implementering av ett verksamhetsplaneringssystem och arbetet gällande GDPR.
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Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommu-
nala beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. I nedanstående tabell framgår hur olika 
händelser var för sig hade kunnat påverka kommunens ekonomi under 2017. Härigenom får man en 
uppfattning om hur känslig kommunens ekonomi är för ändrade betingelser.

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

Framtiden 
Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och säkerställa en god ekonomisk utveckling. Av avgö-
rande betydelse är att kommunens finansiella mål är i samklang med mål och riktlinjer för verksamheten 
samt att målen verkligen blir styrande i praktiken. 

De kommande åren kommer förverkligandet av den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad att vara 
i fokus, med framtagande av strategier och samrådshandlingar. Under 2018 kommer planprogrammet för 
Hamnstaden att kommuniceras med berörda aktörer. Planprogrammets innehåll och de synpunkter som 
kommer in ger kommunen goda förutsättningar att organisera det fortsatta arbetet. Samtidigt fortsätter 
arbetet med flera stora detaljplaner för att möjliggöra ytterligare bostadsbyggande. En befolkningsökning 
motsvarande en procent är betydelsefull för kommunens utveckling och tillväxt. För att uppnå denna 
ökning av befolkningen måste bostadsbyggandet hålla en hög nivå. Under de kommande åren förväntas 
bostadsbehovet vara osedvanligt högt. I Trädgårdsstaden pågår utbyggnad och under hösten 2019 kom-
mer de första bostäderna stå färdiga, med ytterligare två etapper år 2020 och 2021. Utbyggnad av Västra 
Sjöstaden etapp 3 planeras till 2019-2020, där pågår planarbetet med planerad antagen detaljplan under 
2018. Det är också viktigt att utvecklingen av Svarte och Köpingebro får fortsätta. En del i arbetet med 
kommunens utveckling är projektet Ystad som regional kärna som genomförs tillsammans med Region 
Skåne och grannkommunerna.

Omfattningen på kommunens investeringar är fortsatt hög och uppgick under 2017 till 245,7 mkr. Av 
den totala investeringsbudgeten 2017 återstår 131,2 mkr som till stor del troligen kommer att föras över i 
kompletteringsbudgeten till 2018. För 2018 finns det ursprungligen budgeterat 383,3 mkr. Investeringarna 
kommer till stor del att finansieras med lån. Ränteläget är för närvarande lågt men efterhand som räntan 
stiger så ökar påfrestningarna på kommunens ekonomi. 

Värdegrunden kommer att implementeras under 2018 och 2019 genom att alla medarbetare kommer 
genomgå workshop i värdegrunden. Resultatet av medarbetarundersökningen kommer att analyseras var-
efter handlingsplaner kommer att tas fram under första halvåret 2018. Det är viktigt att fortsätta följa med 
i teknikutvecklingen när det gäller digitalisering, e-tjänster, informationssäkerhet med mera. Möjligheterna 
att attrahera och behålla kompetenta medarbetare är av stor vikt i hela den kommunala verksamheten. 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 627,0 mkr, varav 546,5 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det 
innebär att cirka 88 % ligger utanför balansräkningen. Några medel finns inte fonderade för att möta de 
betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras. Det kommer att innebära en påfrestning på 
likviditeten och ta ett ökat utrymme från kommunens resurser för verksamheterna. 

Ett antal faktorer kring utvecklingen av konjunkturen, skatteunderlaget, statsbidragen, löneavtalen, rän-
tan med mera förstärker osäkerheten inför framtiden. Oerhört avgörande för utvecklingen av kommunens 

Resultateffekt, +/- mkr
1 kr förändring av kommunalskatten 63,3 
1 % löneförändring 11,9
1 % prisförändring 7,3
1 % avgiftsförändring 1,7
10 mkr förändrad upplåning 0,1
1 % förändrad kort ränta 6,3
1 % förändring av generellt statsbidrag 2,2
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ekonomi är om statsbidragen uppräknas med inflationen. Det är viktigt att säkerställa att det finns en 
buffert i den kommunala budgeten för att klara oförutsedda variationer och händelser. Det budgeterade 
resultatet för 2018 uppgår till 10,6 mkr. 

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att möta förändringarna 
i kommunens befolkning. Det kommer att behövas fortsatta verksamhetsanpassningar med ompriorite-
ringar såväl inom som mellan verksamheterna för att klara kommunens ekonomi. Konjunkturens inver-
kan på skatteintäkternas utveckling gör att det ständiga arbetet med rationaliseringar och effektiviseringar 
måste fortsätta. För att bibehålla balans i ekonomin kommer det att krävas fortsatt kostnadskontroll och 
budgetdisciplin. 

Graffitimålning Åvalla-stråket
Fotograf Susann Roos
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Miljö- och naturvård

Sandskogen
Ystads kommun har under 2016 bekostat och medverkat i framtagandet av ett förslag till en rekreations- 
och naturvårdsanpassad skötselplan för stugområdet i Sandskogen med hjälp av LONA-bidrag (lokala 
naturvårdssatsningar) från Länsstyrelsen Skåne. Rapporten har tagits fram av Ekologigruppen och var 
färdig i början av januari 2017. 

Kommunen sökte och fick LONA-bidrag 2016 för en tillgänglighetsanpassad naturstig runt dammen vid 
naturskolan Marietorp i det kommunala naturreservatet Norra Sandskogen. I maj 2017 invigdes den nya 
bryggan och den första etappen av spången. Under hösten 2017 fortsatte byggnationen med en ny spång 
som utgår från huvudspången. 

Vattenarbete
Under stora delar av 2016 pågick ett intensivt arbete med vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 
och Österlens vattenråd för att kunna lämna in en LEADER-ansökan för ett treårigt projekt. Projektets 
syfte är att förbättra och förstärka arbetet med åtgärder som förbättrar våra vattendrags ekologiska status. 
Våren 2017 beviljades projektet bidrag men med halverad budget. Efter framställan till de involverade 
kommunerna har dessa beviljat resterande medel under tre år för att projektet ska kunna genomföras. 

Recipientkontroller 
Kommunen genomför kontinuerliga kontroller av kommunens vattendragskvalitet. Kontrollerna har 
genomförts sedan 1990. Provtagningarna genomförs en gång i månaden på elva punkter i vattendragen 
Charlottenlundsbäcken, Svartån, Kabusaån och Tygeån. Faktorer som mäts är bland annat ph, syremätt-
nad, kvävehalter, fosforhalter, turbiditet (grumlighet) och temperatur.

Ekologisk kompensation
Under våren 2017 genomfördes ett masterarbete med temat ekologisk kompensation i samarbete med 
konsulten Enetjärn natur. Arbetet resulterade i ett förslag till strategi för hur kommunen kan arbeta med 
ekologisk kompensation i samband med exploatering och det föreslogs även områden för ekologisk kom-
pensation om denna inte kan genomföras inom exploateringsområdet.

LEADER
Kommunen har aktivt deltagit i styrelsen för LEADER sydöstra Skåne och dess arbete med projektbedöm-
ningar och där tillfört miljökompetens.

RÅSK (Romelås- och sjölandskapskommittén)
Romeleåsen och sjölandskapet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken. Ystads kom-
muns del utgörs av Krageholmssjön och Bellinasjön med omgivningar. Kommunen har aktivt deltagit i 
presidie- och styrelsemöten i RÅSK samt bidragit till framtagandet av ett förslag på strategi för utveckling 
av området.

Reviderat kontrollprogram för kustskydd i Ystads kommun
Under 2017 har Ystads kommuns kontrollprogram för kustskyddsåtgärder genomgått en större revide-
ring. Kontrollprogrammets ingående parametrar har diskuterats med genomförande konsulter och med 
tillsynsmyndigheterna Länsstyrelsen Skåne och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU för att säkerställa 
att det är rätt parametrar som följs upp. De ingående parametrarna kontrolleras för att säkerställa kust-
skyddens funktion samt för att tillse att genomförda kustskyddsåtgärder inte medför bestående skador på 
allmänna eller enskilda intressen. 

Strandfodring
Under 2017 genomfördes kommunens tredje storskaliga strandfodring. Totalt cirka 80  300 kubikmeter 
sand utvanns från den marina täkten på Sandhammar bank. Av dessa fördelades cirka 27  000 kubikmeter 
mellan tre platser i Löderups Strandbad och 53  000 kubikmeter lades i Ystad Sandskog. Som tidigare år 
genomfördes entreprenaden under mars månad av det danska företaget Rohde Nielsen A/S. 
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SMHI:s projekt Lathund för klimatanpassning – ett webbaserat verktyg
Ystads kommun ansökte om medel från SMHI för att agera testkommun i ett projekt som syftade till att 
utveckla ett webbaserat verktyg för integrering av klimatanpassningsarbete i kommunala planerings- och 
verksamhetsprocesser. Projektet har pågått under 2017 och gått ut på att testa olika steg i den Lathund för 
klimatanpassning som SMHI under projektets gång har arbetat fram. Ystads kommun valde att utvärdera 
stegen i lathunden med hänsyn till hur dessa skulle kunna implementeras i översiktsplaneprocessen.  
  
Marinpedagogisk verksamhet
Tillsammans med Naturskolan har kommunen skapat två olika program till den marinpedagogiska verk-
samheten. Ett program som är anpassat för gymnasieelever om ”Kustskydd och klimatanpassning” samt 
ett program för mellanstadieelever som heter ”Det dolda vattnet – om dagvatten”. Mellan fyra och fem 
utbildningstillfällen erbjuds per program och termin till de aktuella årskurserna. 
  
Miljömålsarbete och revidering av Miljöprogrammets handlingsplaner
Ystads kommuns miljöprogram anger inriktningen för kommunens miljöarbete, både i kommunen som 
geografiskt område och för kommunens alla verksamheter och kommunala bolag. Kommunens fem stra-
tegiska miljömål bygger på Länsstyrelsen Skånes identifierade utmaningar där de nationella miljökvali-
tetsmålen är inarbetade. Till Miljöprogrammet har varje förvaltning och bolag tagit fram en egen hand-
lingsplan som redovisar de åtgärder som tillsammans ska bidra till att de fem strategiska miljömålen i 
Miljöprogrammet uppnås. För att säkerställa att kommunens miljöarbete går framåt och med tillräckliga 
insatser genomförs en årlig uppföljning av miljöprogrammets handlingsplan. Under året har en mer detal-
jerad uppföljning skett i samverkan med utpekade miljöombud och fler åtgärder har lagts till förvaltning-
arnas handlingsplaner för att lägga i ytterligare en växel för miljöarbetet under programperiodens andra 
halva.  

Inspirationsnätverket 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020
Ystads kommun är delaktiga i Klimatsamverkan Skånes projekt ”Inspirationsnätverket 100 % fossilbräns-
lefritt Skåne 2020”. Projektets mål är att skapa en kunskapsplattform för samarbete kring fossilbränsle-
fria transporter, uppvärmning och elanvändning samt att de deltagande kommunerna ska ha minskat sin 
användning av fossil energi till en minimal nivå. Som deltagande kommun förbinder man sig till att aktivt 
delta i nätverket och utbyta erfarenheter kring förnybar energi och fossilfria drivmedel, att ha implemen-
terat minst tre åtgärder för främjande av förnybar energi vid projektets slut, att ha implementerat minst en 
energieffektiviseringsåtgärd vid projektets slut, att mängden inköpt andel förnybara bränslen är större än 
vid projektstart samt att sprida inhämtad kunskap till övriga skånska kommuner.  

Ystad International 
Military Tattoo
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Hållbarhetsbokslut

Hållbarhetsbokslut för 2017, som är en bilaga till årsredovisningen, är årets uppföljning av hur arbetet 
går med att verkställa åtgärderna och målen som har satts upp i kommunens Miljöprogram och Folkhäl-
sopolitiska program. Ystads kommuns målstyrning har övergripande mål varav ett är att ”Ystads kom-
muns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöprogrammet och Folkhälsopolitiskt program”. Redovisningen 
innehåller många exempel på hur förvaltningar och bolag arbetar med dessa frågor.

Miljöprogrammet för Ystads kommun 2014-2020 är antaget av kommunfullmäktige 2014. Handlingsplaner 
har under 2015 arbetats fram och antagits av verksamheternas och bolagens nämnder/utskott respektive 
styrelse. En sammanställning av handlingsplanerna till miljöprogrammet redovisades för kommunfull-
mäktige i juni 2016. Under 2017 reviderades åtgärderna i handlingsplanerna. Åtgärderna ska tillsammans 
bidra till att uppnå det övergripande målet i miljöprogrammet ”Ystads kommun överlämnar till nästa ge-
neration ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser.” samt de fem strategiska miljömålen som är antagna 
i miljöprogrammet.

Uppföljningen av reviderade handlingsplaner som har lämnats in visar att arbetet med miljöåtgärder går 
framåt. Inom förvaltningarna är 83%, eller 137 av 165, av åtgärderna påbörjade, pågående eller genom-
förda. Inom Ystad Hamn och Logistik AB, Ystad Energi AB och Ystads Industrifastigheter AB är 92%, 
eller 36 av 39, av åtgärderna påbörjade, pågående eller genomförda. 

Det folkhälsopolitiska programmet 2013-2018 antogs av kommunfullmäktige 2013 och anger riktningen 
för det folkhälsopolitiska arbetet i kommunen. Programmet visar var kommunen står i sina priorite-
ringar och hur kommunen ska arbeta för att förverkliga visionen om en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Folkhälsostrategin utgår från de elva nationella målområdena men har prioriterat sex av 
dessa nämligen delaktighet och inflytande, trygga och goda uppväxtvillkor, sunda och säkra miljöer och 
produkter, gott skydd mot smittspridning, fysisk aktivitet samt tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.
 
I hållbarhetsbokslutet redovisas folkhälsopolitiska programmet för varje målområde i en tabell över ut-
vecklingen och exempel från kommunens verksamheter. Uppföljningen är tänkt att användas som ett 
diskussionsunderlag för hur verksamheterna tillsammans kan skapa förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor hos kommunens medborgare. Statistiskt underlag för många delar av folkhälsopolitiska mål 
följs inte upp årligen utan ofta vart 2-4 år, i hållbarhetsbokslutet redovisas de mest aktuella siffror inom 
respektive målområde. För vissa resultat visas hur trenden inom området ser ut för Ystads kommuns 
del(positiv, negativ, otydlig) eller om resultatet för Ystads kommun är bättre/sämre än genomsnittet för 
Skåne alternativt för Sverige. 

Nytt för år 2017 års uppföljning har varit att samtliga gällande strategiska mål i folkhälsoprogrammet 
(i folkhälsoprogrammet omnämns dessa som prioriterade målområden) och miljöhandlingsprogrammet  
rapporteras i samma uppföljning som övriga antagna mål kopplat till kommunens övergripande målstyr-
ning.
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Personalredovisning

Personalstruktur
Per sista december 2017 var antalet tillsvidareanställda personer 2 328 st (2 229 st  år 2016).  
Av dessa personer är 1 820 kvinnor och 508 män.
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Kvinnor 150 325 488 565 292
Män 42 94 142 150 80
Totalt 192 419 630 715 372

Antal tillsvidareanställda personer  fördelat på kön och åldersgrupp

PERSONALKOSTNADER, mkr                       2017 2016     2015 
     
Utbetald lön inkl skattepliktiga förmåner   887,7 825,1    694,2 
Sociala avgifter, avtalsförs., löneskatt   294,5 272,1    226,0
Retroaktiva/upplupna löner inkl PO   -1,2 -0,5            0,8
Förändring av semesterlöneskuld inkl PO   2,6 3,1        1,5
Förändring av skuld för mer- och övertid inkl PO  -0,1 -0,1       -0,1
Pensionskostnader   80,7 69,1      69,1
SUMMA   1 264,2 1 168,8    991,5

Kvinnor 37 
23 %

Män 124
77 %

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön, koncernens bolag 
samt kommunalförbund
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Medellönen för heltidsarbete tillsvidareanställningar uppgick i december 2017 till 29 760 kr, att jämföra 
med 29 062 kr för 2016.

Medellönen för kvinnor 2017 uppgick till 29 398 kr (2016: 28 673 kr). Motsvarande siffra för män var 
31 057 kr. (2016: 30 497 kr).

Sjukfrånvaro 2017

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 2017 2016 2015
1. Total sjukfrånvarotid 6,0 6,3 6,2
2. Summa tid med långtidsfrånvaro 41,6 52,6 54,5
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 6,6 7,0 7,0
4. Summa sjukfrånvarotid för män 4,2 3,7 3,3
5. Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 5,4 5,1 4,0
6. Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 5,3 5,7 5,5
7. Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 50 år eller äldre 6,8 7,0 7,2

Den yngre åldersgruppen har en ökad sjukfråvaro medan det har minskat i övriga åldersgrupper.

Av den sammanlagda ordinarie arbetstiden om 4  718 212 timmar år 2017 gick 283  246 timmar bort i 
sjukfrånvaro.

Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller

Sjukfrånvaro längd 2017 2016 2015
1 dag 2,5 2 7,0
2-14 dagar 20,8 19,4 19,9
15-90 dagar 14,4 15,4 15,5
91 – dagar 62,3 63,1 62,6

Som framgår av tabellen ovan ”Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller” har korttidsfrånvaron ökat 
medan frånvaron 15-90 dagar samt överstigande 91 dagar har minskat.
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20-29 30-39 40-49 50-59 60-65
Kvinnor 24 623 28 593 30 780 29 825 29 606
Män 23 834 28 578 31 777 33 608 31 698

Medellön heltid fördelad per åldersgrupp och kön tillsvidareanställda
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Sjuklönekostnader
Den första sjukfrånvarodagen är karensdag d v s den anställde uppbär inte någon sjuklön. De följande 13 
karensdagarna utgår sjuklön motsvarande ca 80 % av lönen. För sjukfall dag 15-90 utbetalas sjuklön med 
10 % av ordinarie lön.

Kostnad för sjuklön exklusive personalomkostnader, mkr 
2017 2016 2015   
11,8 11,5 9,6     

Pensioner
Under år 2017 avgick sammanlagt 52 personer med pension. 23 personer slutade före fyllda 65 år och  
18 personer slutade som 66 eller äldre.
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

Intäkter 46,8 42,9 3,9
Kostnader -145,3 -142,2 -3,1
(varav kapitaltjänst) (-5,9) (-5,9) -
Summa -98,5 -99,3 0,8

   
Verksamhet
Kommunfullmäktige har fastställt modell för mål- och resultatstyrning som utgår från Vision 2030. Under 
2017 har styrkedjan kompletterats med en värdegrund för Ystads kommuns medarbetare. På temat Bättre 
tillsammans har en arbetsgrupp med brett deltagande från kommunens förvaltningar kommit fram till en 
gemensam värdegrund som bygger på tillit, mod, delaktighet och professionalitet.

Under året har det övergripande arbetats med regionala och delregionala frågor såsom utveckling av 
SÖSK:s verksamhetsplanering och organisation, gemensam infrastrukturplanering i allmänhet, destina-
tionsutveckling samt start av projekten Ystad som regional kärna och Tillgänglighet till Skånes hamnar. 
Projektet Tillväxt i Östra Skåne (TÖS) med 13 deltagande kommuner har inletts. Byalagsrådet har träffats 
regelbundet och dialogen har varit god. Under slutet av året gjordes en gemensam planering av byavand-
ringarna 2018.
 
Ystads kommun har nått sin högsta placering någonsin på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 
genom att klättra ytterligare sju placeringar till plats 25 i Sverige. Även under 2017 uppfylldes målet om 50 
företagsbesök. Inom filmverksamheten har det under 2017 varit stort fokus på att flytta Cineteket till Ystad 
Studios för att skapa ett nytt och spännande filmupplevelsecenter för familjer, skolor, grupper och andra 
besökare. Turismen och besöksnäringen fortsätter att vara en framgångsfaktor för Ystads kommun och ett 
fint skyltfönster för inflyttning och etablering. 2017 var ett år med många reseanledningar till staden och 
destinationen fördelat på stora delar av året men också ett år kantat av utmaningar när det gäller vädret 
och utomhusaktiviteter. I kommunen har under året genomförts ett stort antal arrangemang. Bland dessa 
kan nämnas Klostret 750 år, Joe Labero på Ystad Arena, Sveriges Nationaldag med välkomstceremoni 
för nya svenska medborgare, VM-kval handboll damer Sverige-Makedonien, Ystad Sweden Jazz Festival, 
Ystad International Military Tattoo, Patti Smith i Surbrunnsparken samt Österlen lyser.
 
Utöver det löpande arbetet med uppföljningar, budgetplanering etcetera har ekonomiverksamheten präg-
lats av systembyte och kompletteringar. Dels har ett nytt system för fakturahantering, redovisning och 
e-handel tagits i bruk, dels har ett verksamhetsplaneringssystem upphandlats. På upphandlingsområdet 
har arbetet fortsatt med att upphandla fler ramavtal. Vid upphandlingarna har ambitionen varit hänsyn 
till små och medelstora företag, dialog med presumtiva arbetsgivare, och socialt ansvarstagande. Den cen-
trala bilpoolen har liksom den samordnade varudistributionen utvecklats positivt. Inom den centrala IT-
verksamheten har en tydligare efterfrågan från verksamheterna noterats när det gäller utvecklingsarbete, 
digitalisering och säkerhetsfrågor. Investering av nya brandväggar har genomförts med gott resultat. Han-
tering av post- och telefonifrågor har tagit stora resurser i anspråk, inte minst på upphandlingsområdet.
 
Folkhälsoberedningen har sammanträtt sex gånger med fokus på bland annat barn och ungas hälsa och 
levnadsvanor i Ystad, ANDT-situationen i kommunen, Folkhälsa i samhällsplaneringen samt integration. 
Arbetet med samverkan kopplat till modellen 1+1=3 har haft fokus på att försöka identifiera hur mönstret 
av samverkansbehov ser ut och utifrån det utveckla en struktur för det lokala samverkansarbetet med en 
övergripande strategisk ledning med tillhörande operativa samverkansledningar.
 
Ystads kommun uppfyllde sitt åtagande att ta emot nyanlända på anvisning enligt bosättningslagen redan 
under det tredje kvartalet 2017. Per den siste december var 269 personer för vilka kommunen erhåller 
statligt stöd bosatta i kommunen. Utöver bosättning har det i samverkan med grannkommunerna arbetats 
med att utveckla samhällsorienteringen så att den får större fokus på motivation, målsättning och försörj-
ning. I samverkan med den ideella sektorn har ett arbete bedrivits för att stärka och lyfta fram kvinnor.
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Under året genomfördes kommunens tredje storskaliga strandfodring. Totalt utvanns cirka 80 300 ku-
bikmeter sand från den marina täkten på Sandhammar bank och fördelades mellan tre platser i Löderups 
Strandbad och Ystad Sandskog.
 
På personalområdet har en ny modell för chefsintroduktion tagits fram. Tillsammans med grannkommu-
nerna har kommunen startat ett mentorsprojekt för att kunna erbjuda nya chefer mentor. Kommunen har 
under 2017 haft ett tjugotal mentor/adeptpar igång. Ett av 2017 års åtaganden var att sammanfattningsvis 
presentera vad kommunen som arbetsgivare faktiskt erbjuder sina medarbetare i form av förmåner och 
aktiviteter. Detta har gjorts som en sida på kommunens intranät. Andra personalrelaterade projekt inklu-
derar en policy för heltid och ett projekt inför genomförandet av policyn har antagits. Planen omfattar 
ett antal mål för framtiden med ambitionen att heltid på sikt ska bli norm för kommunens medarbetare. 
Under hösten har medarbetarundersökning genomförts. Svarsfrekvensen var hela 86 procent. 

Från kommunikationsverksamheten kan nämnas fortsatt utveckling av webb och intranät, bland annat 
framtagning av nya större undersajter, såsom Ystadbostäders byggprojekt Trädgårdsstaden som fått egen 
kampanjsajt. Ett nytt bildbankssystem har byggts upp inklusive fotografering av olika Ystadmiljöer. Det 
har också lämnats kommunikationsstöd till olika delar av verksamheten samt genomförts utbildningar 
och medieträning. 

Ekonomi
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott på 0,9 mkr. 0,5 mkr av överskottet är 
hänförligt till att fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar inte har använts under 2017. 
Personalrelaterade poster redovisar ett överskott i förvaltningen i förhållande till budget. Vissa budgetera-
de åtgärder hann inte genomföras under verksamhetsåret, bland annat införandet av digitala infartskyltar. 
Negativa budgetavvikelser inkluderar en betalning till filmfonden på 0,5 mkr, en negativ resultateffekt av 
semesterlöneskuldens förändring på 0,4 mkr samt att förvaltningen stöttat kommungemensamma projekt 
som bland annat ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”. Årsresultatet är 2,1 mkr lägre än oktoberprognosen. 
Förvaltningen gjorde bedömningen att budgetläget för 2018 är ansträngt och har därför haft som mål-
sättning att hinna med åtgärder som annars skulle ha utförts under nästkommande år. Prognosavvikelser 
inkluderar semesterlöneskuldens negativa resultateffekt på 0,4 mkr, högre inköps- och konsultationskost-
nader mot slutet av året än prognostiserat, bland annat hänförligt till systemen Stratsys och Qlikview, pro-
jekten ”Riktlinjer för bostadsförsörjning” och ”Tillväxt i Östra Skåne”, arrangemanget ”Österlen lyser”, 
samverkan med köpmannaföreningen kring säkerhet i julhandeln, kostnader för ledarskapsutbildningar, 
inköp av möbler och datorer med mera.
 
Kommunalförbunden redovisar ett underskott på 0,1 mkr vilket är i nivå med oktoberprognosen. 

Framtid
Ystads kommun växer och därmed växer även den kommunala verksamheten. Arbetet på kommunsty-
relsens förvaltning med att leda, stödja och samordna förvaltningarnas arbete behöver utvecklas för att 
möta de ökade förväntningarna. Likaså är det viktigt att fortsätta följa med i teknikutvecklingen när det 
gäller digitalisering, e-tjänster, informationssäkerhet med mera. I dessa sammanhang är möjligheterna att 
attrahera och behålla kompetenta medarbetare av stor vikt.
 
När det gäller förvaltningens mer utåtriktade verksamhet är också arbetet med trygghet, tillväxt, sys-
selsättning, besöksnäring, näringsliv, bemötande, integration och befolkningsutveckling av stor vikt för 
kommunens fortsatta utveckling. En stark samsyn och samverkan är avgörande om besöksnäringen ska 
kunna ta ett kliv framåt i utvecklingen på destinationen. Att internt i Ystads kommun ha en samsyn för 
besöksnäringen är viktigt och en viktig utmaning och ett utvecklingsområde för Ystad.

Värdegrunden kommer att implementeras under 2018 och 2019 genom att alla medarbetare kommer 
genomgå workshop i värdegrunden. Resultatet av medarbetarundersökningen kommer att analyseras var-
efter handlingsplaner kommer att tas fram under första halvåret 2018.

De kommande åren kommer förverkligandet av den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad att vara 
i fokus. Under 2018 kommer planprogrammet för Hamnstaden att kommuniceras med berörda aktörer. 
Planprogrammets innehåll och de synpunkter som kommer in ger kommunen goda förutsättningar att 
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organisera det fortsatta arbetet. Det är också viktigt att utvecklingen av Svarte och Köpingebro får fort-
sätta. En del i arbetet med kommunens utveckling är projektet Ystad som regional kärna som genomförs 
tillsammans med Region Skåne och grannkommunerna.
 
De politiska prioriteringarna beträffande folkhälsa och miljömålsarbetet ska få fortsatt genomslag i verk-
samheten. Likaså arbetet med medborgarinflytande såsom företagsbesök, samverkan med byalagen, trygg-
hetsfrämjande aktiviteter och ungdomsdemokrati.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
1 % befolkningsökning Planera och genomföra företagsbesök 2017.

Destinationsutveckling genom projektet destinations-
processen.
Följa utarbetad marknadsförings- och exploaterings-
plan för att möjligöra att avtal på Öja industriområde 
kan tecknas.
Vid planering, ta hänsyn till framtida klimatföränd-
ringar

Tre av fyra åtaganden bedöms vara helt uppfyllda. I åtagandet ”vid planering, ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar” ingår aktiviteten ”uppdatera handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten”. 
Uppdatering av handlingsplan pågår och förslag har skickats ut på remiss.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Demokrati och delaktighet för alla Ta i samarbete med projektet ”Förstudie fortsatt bred-

bandsutbyggnad i centrala och östra Skåne” fram en 
förstudie om hur fibernätet kan byggas ut utan statlig 
finansiering.
Öka intressenters medvetande om kommunens eko-
nomi.
Förenkla möjligheterna för medborgare att föra dialog 
med kommunen genom e-tjänster.

Två av tre åtaganden bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Utveckla Internkontroll

Under 2016 gick Ystad med i Kommunens Kvalitet i 
Korthet och under 2017 kommer förvaltningen aktivt 
arbeta vidare med projektet.

Åtagandena bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Nytt lokalt arbetstidsavtal (Kommunal). 

Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för att underlätta 
rekrytering av medarbetare och chefer. 
Förbättra det kommunikativa ledarskapet för att un-
derlätta chefers ledarskap och medarbetares nöjdhet. 

Två av tre åtaganden bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång. Förhandlingar om nytt lokalt arbets-
tidsavtal har pågått under hösten. Avtalsförslag framtogs och parterna var i stort överens men Kommunal 
valde att frånträda förhandlingen. Inget nytt avtal har därför kommit till stånd.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Bidra till minskad näringsbelastning, ökad kunskaps-
spridning samt fortsatt miljöövervakning av vatten-
kvalité. 
Bidra till en hållbar planering av kommunens mark- 
och vattenresurser. 
Bidra till en hållbar planering av kommunens mark- 
och vattenresurser.
Kompetensutveckling inom miljö, klimat och hållbar-
het 
Delaktighet i implementeringen av Policy för hållbar 
matutveckling (antagen i kommunfullmäktige 2016).
Opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatperso-
ner, företag och organisationer/föreningar inom områ-
dena energi, klimat och transporter. 
Stödfunktion till förvaltningarnas och bolagens arbete 
med miljöprogrammet och energi- och klimatfrågor, 
samt miljöövervakning.
Stöd till förvaltningar och bolag i det övergripande 
folkhälsoarbetet inklusive barnrättsarbetet där detta 
skall beaktas inför relevanta beslut.
Nyanlända till Ystad ska känna sig som ”Ystadsbor”.

Samverka med Region Skåne och ingående kommuner 
för minskat utanförskap och höjd effektivitet i offent-
lig resursanvändning.
Verka för att införliva socialt hållbarhetsperspektiv i 
planarbetet.

Sju av elva åtaganden bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång. Övriga bedöms vara delvis uppfyllda. 
Åtagandena ”bidra till en hållbar planering av kommunens mark- och vattenresurser” och ”verka för att 
införliva socialt hållbarhetsperspektiv i planarbetet” har inte kunna utföras till fullo på grund av tidsbrist. 
Detta gäller även ”opartisk och kostnadsfri rådgivning” på grund av tjänstledighet. För åtagandet ”kom-
petensutveckling inom miljö, klimat och hållbarhet” har kompetensutveckling av politiker enbart utförts 
på miljöutskottet.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt iden-
tifiera negativa budgetavvikelser

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta 
åtgärder vid befarade underskott.
Utöver befintlig QlikView-lösning, påbörja införan-
det av verksamhetsanpassat beslutsstödssystem (Qlik-
View) i verksamheterna där kvalitetsmått inkluderas.
Utveckla den goda affären för kommunens inköps och 
upphandlingsprocesser, samt utveckla och implemen-
tera tillämpningen av innovationsupphandlingar för 
Ystads kommun med helägda bolag.

Två av fyra åtaganden bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång. Åtagandet att inkludera kvalitetsmått 
utöver befintlig QlikView-lösning till verksamheterna är inte uppfyllt utifrån finansiella och resursmässiga 
förutsättningar. Uppgradering av ekonomisystem och implementering av ett verksamhetsplaneringssystem 
(Stratsys) har prioriterats. Åtagandet att ”säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt identifiera ne-
gativa budgetavvikelser” bedöms vara delvis uppfyllt. Aktiviteten att byta ut det gamla fakturahanterings-
systemet är genomfört men för att uppnå full effekt av periodiseringsfunktionaliteten och därmed ett mer 
rättvisande periodbokslut krävs större utbildningsinsatser i verksamheterna.
 
Personal
Förvaltningen redovisar en genomsnittlig frisknärvaro på 96,6 % under verksamhetsåret, vilket är i nivå 
med föregående år (97,1 %). Genomsnittet av antalet tillsvidareanställda (heltid) under verksamhetsåret 
uppgår till 88,8 anställda, vilket är en ökning mot föregående år (83,6). Ökningen består dels av ny kans-
lichef, bolagsupphandlare och personalkonsult, dels av att vakanser från 2016 har tillsatts. 

 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Turismomsättning (mkr) 1 301* 1 330** -29
Antal gästnätter (st) 262 806 280 000 -17 194
Antal företagsbesök (st) 50 50 -

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. Rapporteringen eftersläpar ett år, vilket innebär att utfall 
2017 avser turismomsättning för helåret 2016.
** Beloppet är justerat jämfört med antagen budget 2017 med anledning att HUI Research har förändrat 
sin mätmetod till turistekonomisk rapport.
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Politisk verksamhet -8,0 -8,1 0,1
Omvärld -2,2 -2,2 -
Marknad -12,3 -11,7 -0,6
Gemensam administration -51,3 -52,7 1,4
Summa LoU -73,8 -74,7 0,9
Kommunalförbund -24,7 -24,6 -0,1
Summa -98,5 -99,3 0,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2017

Budget
2017

Avvikelse

Ospecificerat fastighetsförvärv 0,0 -10,0 10,0
Strandfodring -9,6 -10,0 0,4
Utbyte servrar/disk -1,3 -0,5 -0,8
Digital informationshantering -1,3 -2,2 0,9
Kompletteringar i televäxeln 0,0 -0,1 0,1
Digitala informationstavlor/infartsskyltar 0,0 -3,3 3,3
Leverantörsfakturasystem -2,1 -0,9 -1,2
Uppföljningsverktyg, styrmodell -0,8 -0,8 -
Cykelgarage 0,0 -0,1 0,1
Läsplattor -0,2 -0,7 0,5
Summa -15,3 -28,6 13,3

VM-playoff dam Sverige Makedonen, Ystad Arena
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Kommunstyrelse - Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

Intäkter 43,3 39,2 4,1
Kostnader -35,3 -31,2 -4,1
(varav kapitaltjänst) (-30,4) (-26,0) (-4,4)
Summa 8,0 8,0 8,0

   
Verksamhet
Pågående projekt under 2017
• Projektering av färjeläge 7/8 påbörjades under 2015 och avslutades 2017. Kommunfullmäktige beslu-

tade budgetera för genomförande och upphandling påbörjades.
• Hårdgörning av ytor vid Revhusenområdet/Världens ände för lastfordonsområde/pre-check-in och 

tälthallar färdigställdes och togs i bruk.
• Utfyllnad vid färjeläge 6 (link-span) samt etablering av fast betongramp färdigställdes och togs i bruk.
• Mindre projekt som etablering av avkörningsskydd på kajer, provtagningsbrunnar för dagvatten, jus-

tering av passagerarlandgång etcetera har genomförts.
• Etablering av mottagningsmöjlighet för svart/gråvatten avslutas under 2018.
• Förhandling inför köp av Swecox magasin har pågått ett par år. I och med att hamnbolaget under 

2017 frigjorde ytor kommer förhandling att fortsätta.
• Viss projektering för nytt rederi till Bornholm i färjeläge 5 med flera har genomförts.
• Genomförande av bottensäkring i färjeläge 1 har påbörjats och avslutas under 2018.
• Byte av ljusarmaturer till LED i magasin har påbörjats och avslutas under 2018.

Ekonomi
Hamnen redovisar ett resultat enligt budget.

Framtid
Pågående projekt avslutas under 2018. Nya projekt planeras tills vidare inte i avvaktan på uppstart av 
byggnation av färjelägena 7 och 8 i yttre hamnbassängen. Vissa mindre ombyggnads- och renoveringspro-
jekt kommer dock att genomföras.

Personal
Vd:n i Ystad Hamn Logistik AB är även hamnchef i kommunen med en 10 % anställning. Övriga insatser, 
till exempel projektledning och praktiskt arbete, köps av hamnbolaget.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Administration och kansli -0,6 -1,0 0,4
Kajer och kajplan -27,5 -23,4 -4,1
Byggnader -4,9 -5,6 0,7
Upplagsplats och industriområde -2,1 -0,9 -1,2
Försäkringsskador 0,0 -0,1 0,1
Arrende hamnverksamhet 43,1 39,0 4,1
Summa 8,0 8,0 0,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2017

Budget
2017

Avvikelse

Ytor och tälthallar -44,4 -39,9 -4,5
Färjeläge 6, ombyggnad -10,6 -8,0 -2,6
Övrigt -9,8 -32,0 22,2
Summa -64,8 -79,9 15,1
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

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

   
Verksamhet
Ystad, Sjöbo och Tomelilla kommuner har sedan 1 januari 2016 ett gemensamt handläggarkansli i Tome-
lilla. Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd där Ystad kommun är värdkommun för 
nämnden, som enligt 3:e kapitlet § 3a Kommunallagen utgör styrelse för och har ansvar för verksamheten. 
Tomelilla har en vald överförmyndare. Överförmyndarverksamheten regleras bland annat av Föräldrabal-
ken, Förmynderskapsförordningen och Lag om god man för ensamkommande barn och är en kommunal 
tillsynsmyndighet som står under Länsstyrelsens tillsyn.

Överförmyndarverksamhetens tillsyn omfattade den 31 december 2017  994 ställföreträdarskap 
(förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap) i de tre samverkande kommunerna, där Ystads andel 
utgjorde 442 ställföreträdarskap. Antalet godmanskap för ensamkommande barn har fortsatt att minska 
under året och antalet ärenden var för Ystads del den 31 december 34 ärenden. 

Vid överförmyndarenheten finns knappt sex tjänster räknat i årsarbetstid. I dessa ingår en halv chefstjänst 
och en tjänst som administrativ assistent, övriga medarbetare är handläggare. Förutom tillsyn av ställföre-
trädarnas verksamhet är uppdraget för enheten att rekrytera och utbilda personer för uppdrag som ställ-
företrädare samt att bereda tingsrättens beslut om anordnande av ställföreträdarskap och förordnande 
av ställföreträdare. Överförmyndarnämnden/överförmyndaren tar själv beslut om anordnande av vissa 
godmanskap enligt Föräldrabalken och om godmanskap enligt Lag om god man för ensamkommande 
barn. Granskning av ställföreträdarnas ekonomiska redovisning i uppdragen och att meddela olika typer 
av samtycken efter ansökan från ställföreträdare utgör också en viktig del i tillsynen.

Ekonomi
Enligt samverkansavtalet svarar var och en av kommunerna för sina respektive kostnader för förpliktelser 
enligt Föräldrabalken samt för arvoden till respektive förtroendevalda. Kostnad för nämndsordförandes 
arvode delas lika mellan Ystad och Sjöbo. Arvoden till ställföreträdare beslutas av nämnden men åvilar 
också respektive kommun i de fall inte huvudmannen själv svarar för dem. Kanslikostnaderna täcks av 
respektive kommun utifrån andelen ärenden.

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar ett resultat i balans. Det är en förbättring med 0,1 mkr jäm-
fört med den senaste prognosen. Utfallet för intäkterna är lägre än budget till följd av lägre ersättning från 
Migrationsverket än vad som beräknats, men detta kompenseras av att kostnaderna har varit lägre då 
antalet ensamkommande barn har minskat.

Framtid
De arvoden som utbetalats till gode män till ensamkommande barn har fram till 31 december 2017 kunnat 
återsökas hos Migrationsverket kvartalsvis. Enligt regeringens förordning (2017:193 om statlig ersättning 
för asylsökande m fl) har ändringar skett från och med den 1 juli 2017. Ersättningen kommer fortsätt-
ningsvis att utgå som en schablon till kommunen för varje anvisat barn. På grund av detta förväntas in-
täkterna från Migrationsverket att sjunka då överförmyndarnämnden inte längre kan söka ersättning för 
utbetalda arvoden på samma sätt som tidigare.

Antalet ärenden med god man för ensamkommande barn fortsätter att minska successivt. Eftersom fram-
tiden rörande dessa ärenden är svår att förutspå och situationen snabbt kan ändras behöver verksamheten 
ha en fortsatt beredskap för att kunna hantera ett ökat antal ärenden.

Trenden att fler huvudmän inte har ekonomiska förutsättningar att svara för ställföreträdarnas arvoden 
fortsätter. Detta får till konsekvens att kommunens kostnader för arvoden kommer att öka. 
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De ärenden som handläggs på överförmyndarenheten tenderar att vara mer komplicerade och tidskrä-
vande i handläggningen än tidigare. Detta beror på att nya grupper av huvudmän har tillkommit och att 
ärendena är mer komplexa till sin natur.

Hur den nya lagstiftningen om framtidsfullmakter och ändringen i Föräldrabalken om anhörigbehörighet 
kommer att påverka verksamheten är i dagsläget svårt att förutspå. Hittills har antalet godmanskap inte 
minskat i antal, vilket var en förväntad konsekvens av den nya lagstiftningen.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Demokrati och delaktighet för alla Säkerställa att tingsrätten kan förordna god man eller 

förvaltare för enskilda personer i behov av stöd.
Genomföra att ensamkommande som omfattas av Lag 
om god man för ensamkommande barn får stöd av 
god man.

Tingsrättens anståndstider har beaktats och förlängning av anstånd har begärts i förekommande fall. 
Överförmyndarenheten har under 2017 gjort en rekryteringsinsats i form av öppet hus för intresserade 
för att rekrytera nya ställföreträdare. Utbildningar, både grundläggande och kompetensutvecklande, har 
genomförts för ställföreträdare. Ärendena gällande ensamkommande fortsätter att minska i antal och till-
gången på ställföreträdare har varit god.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Främja huvudmännens delaktighet inför förordnan-
den av ställföreträdare.
Utveckla, specialisera och harmonisera ärendehante-
ringen och granskningsprocesserna.

Huvudmannen får, i den omfattning dennes hälsotillstånd tillåter, yttra sig inför anordnandet av ställföre-
trädarskap och får yttra sig och även möjlighet att träffa föreslagen ställföreträdare inför förordnandet av 
ställföreträdare. 

Utvärdering av schabloniserade arvoden har inte skett. Arbetet med att utveckla, specialisera och harmo-
nisera ärendehanteringen fortskrider under 2018.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Säkra att det finns tillgång till ställföreträdare med 
kompetens för uppdraget.

Säkerställa att handläggarna har aktuell kompetens 
för arbetsuppgifterna.

Aktiv rekrytering av nya ställföreträdare har gjorts i form av två informationstillfällen. Ställföreträdarna 
har erbjudits utbildningsinsatser, nya ställföreträdare i form av studiecirkel, alla ställföreträdare i form av 
fortbildningsdag och god man till ensamkommande barn i form av fortbildningsdagar.

Personalen har deltagit i relevanta utbildningar och informationsträffar.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Arbeta för att ställföreträdare får kännedom om pro-
grammen.

Fortbildningsdag har genomförts för samtliga ställföreträdare med temat missbruk och medberoende.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Bevaka förändringar i ärendemängd och ärendetyper 
så att det finns resurser för att tillgodose aktuella be-
hov.

Bevakning av ärendemängd och ärendetyper görs månadsvis och redovisas på nämndens sammanträde.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Antal ärenden
Förmyndare 109 100 9
Förvaltare 38 35 3
God man 280 400 -120
Under utredning 15 - 15
Totalt 442 535 -93

Åtaganden
Utse god man för ensamkommande barn inom fem arbets-
dagar efter ansökan

100 % 100 % -

Granska årsräkningar senast 30 juni* 100 % 100 % -

Årligen genomföra sex utbildningstillfällen för ställföreträ-
dare

6 6 -

*Granska årsräkningar enligt beslutad intern kontrollplan och besluta om huvudmannens respektive kom-
munens ansvar för arvoden till samtliga ställföreträdare senast den 30 juni. Detta under förutsättning att 
årsräkningarna inkommer senast den 1 mars och innehåller kompletta underlag.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -1,8 -1,8 -
Överförmyndarkansli -1,5 -1,5 -
Summa -3,4 -3,4 -
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Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

Intäkter 380,1 340,4 39,7
Kostnader -909,5 -874,4 -35,1
(varav kapitaltjänst) (-6,6) (-6,6) (0,0)
Summa -529,4 -534,0 4,6

   
Verksamhet
Den 3–5 maj arrangerades SETT, Skandinaviens största mässa och konferens om det moderna och inno-
vativa lärandet. SETT arrangerades av Stockholms stad. Lärare, skolledare, förskollärare, pedagoger och 
andra som arbetar med förvaltningsfrågor, erbjöds exempelvis inspiration och kunskap kring hur skolan 
kan utnyttja digitaliseringen för att nå högre måluppfyllelse för alla elever. Cirka 100 personer (förvalt-
ning, skolpersonal, politiker med flera) från Ystad deltog på SETT-mässan, som officiell kommunpartner 
och med flera egna framträdanden på scenerna. 

Arbetet mot en lokal digital utvecklingsplan är klart. Den digitala utvecklingsplanen ersätter kommunens 
IT-policy och fokuserar på adekvat digital kompetens i enlighet med Skolverkets nya formuleringar i lä-
roplanen. I år genomfördes för första gången en utdelning av iPads till årskurs 2 i Ystads skolor. Detta är 
ett steg i att förverkliga Skolverkets föreslagna IT-strategi där samtliga elever har tillgång till ett digitalt 
verktyg. 

Befolkningsökningen har lett till att konkurrens om lediga platser inom skola och förskola har uppstått.  I 
samband med detta uppmärksammade förvaltningen ett behov av att lättare hitta naturliga, förutsägbara 
och transparenta gränsdragningar – inte sällan geografiska – för att avgöra vem som har förtur till en 
skolplats. Under perioden har en utvärdering av föregående skolval genomförts och likaså har arbetet för 
tydligare skolvalsregler påbörjats. Under höstterminen uppstod en barnkö som bestod av 90 barn. Denna 
barnkö bidrog till att de före detta lokalerna vid Änga/Västervång som använts till Mottagningsskola fick 
ställas om till förskola med två avdelningar. Nattugglan beräknas flytta sin verksamhet dit i början av 
2018, samt öppna ytterligare en avdelning i april. Övriga förskolor fick ta emot fler barn på förskolorna 
för att kunna garantera kommunens fyramånadersregel för placering. 

Den pågående satsningen på kollegialt lärande och samverkan mellan fritidshemmen, med en styrgrupp 
bestående av skolledare och utvecklingsledare från förvaltningen som samordnande organ, utvärderades 
i augusti av fritidshemmets nätverk och enhetscheferna. Satsningen måste på många sätt beskrivas som 
lyckad och givande, med ökad kvalitet och större uppdragsfokus i fritidshemmen, många erfarenhetsutby-
ten och givande samarbeten, där Fritidshemsmässan i maj blev en av höjdpunkterna. Satsningen kommer 
att fortsätta, dock i något annorlunda skepnad.

Mottagningsskolan avslutades som verksamhet i tidigare form i och med det nya läsåret. Bakgrunden till 
detta är att bättre följa reglering enligt lag vad gäller skol- och klassplacering samt minskat antal nyan-
lända barn och elever.

Verksamheterna inom Fritiden har under 2017 arbetat med samsyn på värdegrund och på uppdraget samt 
de mål och åtagande verksamheten har att förhålla sig till. En för Fritiden övergripande verksamhetsplan 
är framtagen och arbetet med verksamhetsplaner för de olika enheterna är igång.

Ystad Arena innebär ett rejält uppsving för föreningslivet som nu kan genomföra sina arrangemang i en 
modern arena med helt andra förutsättningar. Ett flertal arrangemang utöver handbollens elitmatcher har 
under 2017 genomförts, exempelvis, stora idrottsdagen, tösarajset, Labero, Jazzfestivalen, föreningarnas 
dag, Seniormässa (Bollen), Rum- och Husmässa (Bollen). I juni genomfördes även ett stort handbollsar-
rangemang, WM Play off Sverige - Makedonien (damlandslagen). Landskampen får sammanfattas som 
mycket lyckad med en publiksiffra på 2 200 besökare. Publiksiffran och den fina stämningen i arenan 
gör att förbundet signalerat att man definitivt har intresse av att återigen arrangera en landskamp i Ystad 
Arena under liknande förutsättningar. 
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Under 2017 har gymdelen i Ystad Arena samt de yttre områdena med parkeringar, gångstråk, anlägg-
ning, färdigställts. Ystad Arena/Bad har under året haft cirka 3 500 fler besök än under 2016.  Tyvärr har 
Nybrostrandsbadets besökare minskat i antal vilket främst beror på avsaknaden av vattenrutschkanan. 
Simskolorna både i Arena/Bad och i Nybrostrand är väldigt populära och under sommaren 2017 har ca 
280 barn deltagit i sommarsimskola och simkunnigheten är ca 82 %.

På Sandskogens idrottsplats har miljöprojektet med syfte att på sikt minska användandet av kemiska göd-
nings- och bekämpningsmedel slagit väl ut. Projektet fortsätter under 2018.

Ungdomens hus och Kulturskolan har påbörjat arbetet med ”Kultur Crew”, där ungdomar utbildas för att 
driva och genomföra aktiviteter/evenemang i Ystads kommun. ”Kultur Crew” är kommunövergripande 
och med Simrishamn och Tomelilla som samarbetspartners. 

Kulturskolan/KomTek har under året etablerat kontakter i grundskolan med fokus på låg och mellansta-
diet med syftet att kunna vara ett stöd för skolan och få fram vad som kan kompletteras med på fritiden 
inom ämnet teknik. Under året har verksamheten även utvecklat kurser i programmering.

Ungdomens hus samarbete med fritidshemmen har resulterat i en hundraprocentig ökning av besöken 
bland åldrarna 10-13 år på mötesplatsen i Ystad.

Som ett led i kommunens mål att minska användningen av tobak, alkohol, narkotika och doping har det 
under 2017 genomförts förändringar i bidragsbestämmelserna gällande drogpolicyn som alla barn- och 
ungdomsföreningar ska skicka in årligen. Nya krav och rutiner för uppföljning har skapats. Utöver för-
ändringarna har även ett pilotprojekt startats tillsammans med fyra stycken barn- och ungdomsföreningar. 
Pilotprojektet innehåller tre stycken utbildningstillfällen och riktar sig till föreningens styrelsemedlemmar, 
ledare samt föräldrar till föreningens medlemmar. Förhoppningen är att projektet ska falla väl ut och att 
insatsen under 2018 kommer att kunna erbjudas till fler föreningar. 

Ekonomi
Årets resultat för barn- och utbildningsnämnden är ett överskott på 4,6 mkr. Förbättringen mot tidigare 
prognos är pengar från Migrationsverket som inte togs hänsyn till i prognosen. Verksamheterna har också 
varit återhållsamma med sina resurser.  

Det ekonomiska resultatet inom nämndens olika ansvarsområde fluktuerar. Områdena inom barnomsorg 
och utbildning i åldern 1-16 år redovisar ett överskott motsvarande 5,4 mkr. Anledningen till överskottet är 
framförallt 4,3 mkr från Migrationsverket som ligger inom grundskolan. Centralt finns det ett underskott 
motsvarande 7,8 mkr avseende utbetalning av barn- och elevresurs till såväl kommunala som fristående 
förskolor och skolor. Det centrala underskottet vägs till viss del upp av överskott ute i verksamheterna. 
Bortsett från grundskolorna som uppvisar överskott på grund av migrationspengar är det framförallt på 
fritidshem och förskola som det finns överskott. Bemanningsenheten uppvisar ett underskott motsvarande 
1,0 mkr och grundsärskolan redovisar ett överskott på 0,9 mkr.

Fritiden inklusive Kulturskolan uppvisar ett resultat på 0,1 mkr. Hallarna i arenan har dock -0,5 mkr 
beroende på att vikarier och ob-tid för vaktmästarna inte finns i budgeten. Även caféet på badet och kios-
kerna i hallarna har -0,7 mkr. Detta uppvägs av att både badet och Kulturskolan inklusive KomTek har 
haft vakanta tjänster och har 0,3 mkr respektive 0,6 mkr i överskott. Även föreningsbidragen har ett över-
skott på 0,5 mkr, då mängden ansökningar om investeringsbidrag och särskilt bidrag under 2017 varit 
klart mindre än under de senaste åren samt att ett flertal föreningar som fått bidrag flyttade från 2016 till 
2017 antingen inte genomförde sina investeringar eller genomförde dem till en lägre kostnad än de sagt. 
Ungdomens hus ligger på -0,1 mkr då vikarier har behövt tas in eftersom den ordinarie personalen haft 
många innestående semesterdagar att ta ut.

Framtid
Enligt befolkningsprognosen ökar antal barn i förskolan och skolan under den kommande perioden. Den 
demografiska utvecklingen och ökad rörlighet till följd av valfrihet innebär helt andra förutsättningar när 
det gäller planering av utbud och efterfrågan. Det kommer ställa höga krav på planering av verksamhe-
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terna och de resursbehov i form av personal och lokaler som följer. Det ställer stora krav gällande lokaler, 
lärare och personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens.

Kön till kommunens förskolor är lång sett till antalet lediga platser. Likaså betecknas kommunens grund-
skolor i stort sett fulla i de flesta årskurser. I tätorten Ystad och i Köpingebro beskrivs bristen på lediga 
skolplatser som mycket påtaglig. Samtidigt ser vi ökad inflyttning och större barnkullar framöver, bland 
annat som en följd av nya bostäder i Svarte, Nybrostrand, Köpingebro och i tätorten Ystad (inte minst 
Västra Sjöstaden). Vidare har flera förskolor och skolor ett behov av ombyggnation i befintliga lokaler för 
att möta aktuella förordningar och bestämmelser så att exempelvis rektor och kurator inte behöver dela 
rum och att det finns plats för en brits på skolsköterskans rum.
 
En förändrad organisation för mottagande av nyanlända förväntas leda till ett bättre mottagande för såväl 
de nyanlända som för skolorna, åtminstone efter förändringsfasen. Målsättningen är att leva upp till såväl 
lagkrav som ett humant och genomtänkt mottagande. I början av vårterminen 2018 kommer en verksam-
hetschef med ansvar för studiehandledning, modersmål samt rådgivare för organisering kring svenska som 
andraspråk och nyanländas lärande att tillträda. 

Det blir allt svårare att få tag på legitimerade lärare och önskade ingångslöner hamnar långt utanför be-
fintlig lönestruktur. Denna problematik upprepas numera även bland ledarleden. De vanligaste skälen som 
brukar anges vid en rak fråga handlar om dels lön men ännu oftare arbetsmiljö.

Skolåret 2018/2019 införs iPad som personligt verktyg för högstadieelever. Med en iPad som arbetsred-
skap kommer eleverna att få ett välfungerande verktyg som erbjuder andra och fler möjligheter för kreati-
vitet, skapande, problemlösning etcetera.

Utbildningscheferna och utvecklingsavdelningen planerar att tillsammans med rektorer/förskolechefer 
förändra det systematiska kvalitetsarbetet för att få det ännu mer verksamhetsnära. Det systematiska 
kvalitetsarbetet kommer att innehålla en faktadel som innehåller resultat gällande betyg etcetera med 
efterföljande analys samt en del som utgår från de lokala fokusområdena. Utöver detta kommer förskola 
och skola under de tre nästkommande åren att arbeta kring tillgänglighet, undervisningskvalitet samt 
bedömning. 

Under vårterminen kommer 27 lärare att tilldelas ett försteläraruppdrag som är knutet till de fokusområ-
den som skolan har. De 27 förstelärarna kommer att bilda ett nätverk och detta nätverk kommer att ha 
kontinuerliga träffar för att bidra till en kommunövergripande kvalitetshöjning. 

Både verksamheterna inom fritiden och föreningarna utvecklas och växer vilket innebär en mycket stor 
efterfrågan av tillgång till lokaler/aktivitetsytor. Bland annat kommer Kulturskolan/KomTek att senast 
december 2019 behöva andra lokaler då befintligt avtal går ut. 

En längre stängning av Ystad Arena Bad kommer att krävas under 2018 med anledning av underhåll/ga-
rantiarbeten. Detta kommer att innebära ett beräknat intäktsbortfall på cirka 970 tkr.

Vi har många och även stora arrangemangs- och konferensförfrågningar. Fler arrangemang innebär att 
verksamheterna behöver anpassa både bemanning och standard. Genom att hålla en hög nivå och en kvali-
tativ standard på våra lokaler/verksamheter och vid de arrangemang vi tar emot bidrar vi till att synliggöra 
Ystad som en attraktiv kommun både att bo och leva i samt att turista i.  Sommaren 2018 kommer vi att 
ha ett stort arrangemang på Sandskogens Idrottsplats i form av Diggiloo. 
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 Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
1 % befolkningsökning Utveckla samarbetet med arbetsmarknadsenheten.

Surbrunnskolan ska vara klar höstterminen 2019.

Ystads förskola och skola är kända för sin höga kva-
litet.

Verksamheterna fortsätter sitt arbete med att vara övningsskolor/-förskolor.

Det finns ett beslut taget att det ska finnas både förskola och skola i den nya verksamhetsbyggnaden. 
Arbetet gällande Surbrunnskolan har återupptagits. Under senare delen av hösten har en arbetsgrupp 
bildats, och denna arbetsgrupp har tillsammans med två externa konsulter tagit fram lokalprogram, funk-
tionsprogram samt verksamhetsbeskrivning. Utöver detta har en pedagogisk riktning tagits fram. Denna 
pedagogiska riktning kommer att vara central i det framtida arbetet med representanter från Östra/Bleke 
samt Marielunds förskola under de inplanerade workshops som kommer att genomföras fram till höst-
terminen 2020.  

Den digitala utvecklingsplanen är framtagen och klar. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Demokrati och delaktighet för alla Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.

Organisatoriska förändringar hos våra samarbetspartners har gjort att det inte kunnat genomföras några 
filmkurser under hösten.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Kontinuerlig uppföljning av barns och ungdomars ut-
veckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år.

Ökad skolnärvaro.
Öka personalens (förskoleklass-åk 9) kompetens 
och färdighet att möta och bemöta elever med 
problemskapande beteende.

Möjliggöra för barn och unga att möta arbetsmarkna-
den.

Handlingsplanen gällande övergångar är implementerad.

Det finns framtagna rutiner för hur verksamheterna ska arbeta för ökad skolnärvaro. Verksamheterna ser 
en ökning av skolnärvaron. 

Det påbörjade arbetet kring projektet Barn gör rätt om de kan fortlöper och rektor/förskolechef uppger att 
de upplever att medarbetarnas kompetens och färdigheter för att möta barn/elever med problemskapande 
beteende har höjts.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Barngrupperna anpassas efter behov.

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning, högskola och näringsliv (gymnasie-
skolan i Ystad ska vara det självklara valet, 70% av 
kommunens elever väljer att studera i Ystad).
Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning, högskola och näringsliv (öka andelen 
elever som väljer högskolestudier – minst riksgenom-
snittet).
Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt in-
tresse för kulturella uttrycksformer samt för teknik och 
entreprenörskap.
Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och 
aktiv fritid.

 
På grund av överinskrivning som en direkt följd av en stor barnkö har inte barngruppen anpassats efter 
behov. 

Det finns ett framtaget gemensamt arbetsår. Förskolechefer och rektorer i förskola, grundskola och gym-
nasieskolan har gemensamma träffar under arbetsåret. 

Utvecklingsplan för fritidshem är framtagen och nätverket för fritidshemmet igång. Representanter från 
andra kommuner besöker Ystad i syfte att ta del av det arbete som är uppstartat.  
Cheferna rapporterar att barngrupperna till viss del är anpassade efter barnens/elevernas behov. 

Mottagningsskolan är avvecklad. Gemensamt arbetsår är under framtagande. Kompetensutveckling gäl-
lande betyg och bedömning är inte inplanerad.

Arbetet för att kunna utarbeta en aktivitetsplan pågår. Dialogmöten med barn och unga är inplanerade.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov 
och gällande styrdokument.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy.

Ystads kommuns förskolor och skolor är miljöcertifie-
rade med Grön Flagg.

Verkar för en kemikaliesmart vardag.

Verkar för pappersbesparande åtgärder.

Verkar för energibesparande åtgärder.
Policy och riktlinjer för hållbar mat är inplanerad i 
verksamheterna 2020.

Ökad samverkan med den idéburna sektorn.
Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara 
mötesplats för alla.
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Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och upphandlingspolicys.

Ystads kommuns lekplatsprogram är inte klart. Kultur och utbildning avvaktar med detta. Ett förvalt-
ningsövergripande samarbete kommer att ske för att de olika utemiljöerna (offentliga samt förskolors och 
skolors) ska komplettera varandra. 

Arbetet pågår med att verksamheterna tar fram en plan i syfte att bli miljöcertifierade med Grön Flagg. 
Plan för respektive verksamhet ska tas fram under början av 2018. 

Miljösamverkan Skånes plattform är inte klar. Kultur och utbildning avvaktar denna för att kunna koppla 
den egna handlingsplanen till plattformen för de skånska kommunerna. 

Antalet kopieringspapper var minskat innan årets slut.

90 % av cheferna har informerat om vikten av energibesparande åtgärder på arbetsplatsträffar. 

Cirka 94 % av cheferna rapporterar att kommunens policy och riktlinjer för hållbar mat är känd i verk-
samheten. Hos övriga är den inte känd. 

Tio av elva grundskolor har genomfört Skolmat Sverige i maj 2017. 
Arbetssätt, rutiner och budget är fortfarande en utmaning vad det gäller mellanmål vid verksamhet utan-
för förskola/skola. Alla förskolor och skolor har fått dekaler gällande nötförbudet att sätta upp på sina 
enheter. 

Arbetet med att implementera barnchecklistan pågår. 

94 % av cheferna rapporterar att de följer planen för en drogfri skola, förskola och kommunalt drivet 
fritidshem. Resterande rapporterar att de delvis följer denna plan, delvis beror på att delar av det som står 
i planen inte är aktuellt för verksamheten. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta 
åtgärder vid budgetavvikelser.

Samtliga chefer som uppvisade ett underskott innan sommaren fick presentera en handlingsplan gällande 
budgeten. Budgeten har varit i balans på totalen men vissa enheter har ett fortsatt underskott. 

Personal
Under hösten utlystes en förskolechefstjänst vid tre tillfällen. Det var vid de första två tillfällena få sökande 
och den som erbjöds tjänst vid andra tillfället angav ett lönespråk som föll utanför den rådande lönestruk-
turen för ledare. Efter den andra omgången påbörjades en förändrad rekryteringsprocess som mynnade ut 
i tydligare kravspecificering i annonseringen samt en film i vilken den aktuella förskolans personal samt 
utbildningschef medverkade. Parallellt med detta startades en kommunövergripande rekryteringsgrupp i 
syfte att se över rekryteringsförfarandet. Under den tredje rekryteringsomgången så blev tjänsten tillsatt.  
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Förskola 1 357 1 330 27
Förskoleklass 298 300 -2
Grundskola 2 719 2 640 79
Fritidshem 1 270 1 170 100
Grundsärskola 44 39 5
- varav egna elever i grundsärskola 25 22 3

Besökare badanläggningar 143 978 150 000 -6 022

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,6 -0,6 -
Ledning och administration -8,9 -8,8 -0,1
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år -459,7 -465,1 5,4
Fritidsverksamhet -60,2 -59,5 -0,7
Summa -529,4 -534,0 4,6

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2017

Budget
2017

Avvikelse

IT-satsning 1:1 -5,5 -5,8 0,3
Nämndsinvesteringar -0,2 0 -0,2
Summa -5,7 -5,8 0,1
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

Intäkter 6,7 3,5 3,2
Kostnader -38,6 -35,6 -3,0
(varav kapitaltjänst) (-0,8) (-0,8) (0,0)
Summa -31,9 -32,1 0,2

Verksamhet
2017 präglades av att Klostret firade 750 år. Årets huvudutställning Klostret 750 år – en historisk tidsresa 
öppnade i april. Här berättades själva byggnadens historia, hur tidevarv och utveckling i Ystad fått verk-
samheten att variera, från det ursprungliga klosterlivet via perioder som hospital, destilleri och magasin. 

Med utgångspunkt i byggnaden och utställningarna genomfördes ett omfattande program med föreläs-
ningar, konserter och andra evenemang. Ett av de mest uppmärksammade inslagen var den katolska mässa 
som hölls i klosterkyrkan på midsommardagen med ett stort antal besökare från dagens franciskanerord-
nar i Sverige, inklusive Sveriges första kardinal Anders Arborelius. Även Medeltidsdagarna som arrang-
erades varje lördag under juli månad med teman som musik, hantverk, dans, vapen och riddare lockade 
många besökare. 

Firandet skedde i stor delaktighet med invånarna. Utställningar producerades tillsammans med gamla och 
unga Ystadsbor, till exempel i Minnet av Klostret som grundar sig på Ystadbornas minnen av Klostret och 
Om 750 år, där barn diskuterade begreppet tid och beskrev sina visioner om Ystad 750 år in i framtiden.

Kulturföreningarna i kommunen bidrog till firandet med arrangemang av olika slag. Några exempel är 
kammarkonserter, körsång och opera i Klosterkyrkan, spökvandringar genom staden och den populära 
enmansföreställningen Utdrivningen i Klostrets korsgång, där Bror- Tommy Borgström gestaltade den he-
lige Franciskus liv samt händelserna på klostret i Ystad i samband med reformationen.

De fria måleriväggarna på Åvallastråket invigdes med gatukonstworkshops kring jubiléets temaord myter, 
möten, makt, mänsklighet. Den stora finalen på gatukonstserien blev även en del av Bästa Biennalen i 
oktober, ett välbesökt arrangemang med cirka 75 deltagare och med stor spridning över olika åldersgrup-
per. Ystads konstmuseum använde sig av temaordet makt i utställningen encounter of bodies, vars verk på 
olika sätt förhöll sig till temat makt i förhållande till kropp och språk.
                                                                                                              
Under hösten har arbetet med att ta fram en ny kulturstrategi intensifierats. Cirka 15 dialogmöten har ägt 
rum med bland annat föreningar, ungdomsfullmäktige och förvaltningar.

Alla verksamheterna har haft fokus på tillgänglighet under året. Detta till exempel har märkts i utställ-
ningen Kännbart och konstbiennalen Bästa Biennalen! på Konstmuseet, invigning av meröppet på biblio-
teket i Köpingebro, utökade öppettider på Stadsbiblioteket, medeltidslördagar vid Klostret och utveckling 
av facebook-sidan Kultur Ystad.

Att arbeta i samverkan med andra aktörer är en framgångsfaktor för kulturverksamheterna och sker i fler-
talet av de aktiviteter som görs. Ett exempel är att publiken för första gången kunde möta Ystad Sweden 
Jazz festival på kommunens samtliga kulturinstitutioner.

Delaktighet och inflytande har också varit i fokus under året, vilket visat sig bland annat i utställningsin-
nehållet på Klostret och i det nya ungdomsprojektet Kulturcrew.

Bibliotekens utveckling är att betrakta som en succé. Stadsbiblioteket har ökat sina besökssiffror rekordar-
tat och utlåningssiffrorna visar på en markant ökning. År 2017 har Ystads stadsbibliotek lånat ut 7 283 (5 
%) fler medier, och haft 23  106 (22 %) fler besök än år 2014, året innan renoveringen av Stadsbiblioteket 
sattes igång. Resultatet är intressant i en tid då bibliotekssiffrorna i landet sjunker. Även de fyra mindre 
biblioteken går framåt och bokbussen sticker ut positivt 2017. Användandet av bibliotekets webbplats 
www.biblioteksso.se ökade åter från 186  124 besök år 2016 till 216 397 år 2017. Stadsbiblioteket har 
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utökat sina öppettider genom att öppna klockan 10.00 måndag – lördag från och med den 1 februari. 
I Köpingebro har Meröppet bibliotek startats upp den 1 september och inletts med fullsatt föreläsning 
om mat och hälsa. På tre månader har femtio låntagare skrivit avtal för att använda Köpingebro bibliotek 
kvällar 16-22 och helger 8-22. Öppettid med personal har utökats med en förmiddag i veckan för att ta 
emot små barn. Programverksamheten erbjuder fler tillfällen.

2017 har varit ett händelserikt kulturår för barn och unga i Ystads förskolor, skolor och gymnasium. 
Totalt har 7 446 barn och unga fått uppleva kultur i olika former inom ramen för kulturgarantin som nu 
sträcker sig från 4 år upp till årskurs 3 på gymnasiet. Utöver detta har förskolor och skolor erbjudits BUFF 
– barn och ungdomsfilmfestival samt Skapande skola. Kulturgarantin och Skapande skola har samarbetat 
kring projektet Flyttfåglar för årskurs 9 vilket gett möjlighet till en bättre fördjupning.

Struktur för den nya kulturgarantin på gymnasiet har arbetats fram i samråd med lärare, rektor, gymna-
siebibliotek och barnkulturutvecklare. I kommande programläggning kommer eleverna att vara delaktiga 
i urvalsprocess och genomförande. 

Kulturcrew är ett nytt delregionalt projekt där medel sökts och erhållits av Region Skåne. Det görs i samar-
bete med Tomelilla och Simrishamns kommuner samt Riksteatern Skåne och Musik i Syd. Projektet syftar 
till att ge barn och unga inflytande och delaktighet i kulturarrangemang. Ungdomarna får grundläggande 
utbildning i presentationsteknik, ljud och ljusteknik samt marknadsföring och ska verka som referens-
grupp, hjälpa till vid olika kulturarrangemang och ha möjlighet att göra egna arrangemang. 
 
Ystads konstmuseum har under året haft fokus på konst och tillgänglighet. Under våren visades utställ-
ningen Kännbart; en taktil grupputställning producerad av ABF som visade samtidskonst tillgänglig även 
för personer med syn- och hörselnedsättning inklusive en fortbildningsdag arrangerad i samarbete med 
ABF och Föreningen för Sveriges dövblinda. Bästa Biennalen i samarbete med Konstpedagogiskt nätverk 
i Skåne arrangerade ett regionalt seminarium i hörsalen med fokus på syntolkning med utställningen som 
utgångspunkt. 

Ystads konstmuseum är huvudman för Bästa Biennalen, en regional konstbiennal med fokus på barn och 
unga. Biennalen arrangeras vartannat år och innebär att konstinstitutioner och andra aktörer i Skåne läg-
ger fokus på tillgänglighetsfrågor. Konstbiennalen ägde rum under oktober månad och i samband med den 
producerade Ystads konstmuseum en separatutställning med konstnären Jonas Liveröd som gjorde en ny 
platsspecifik installation på 1:a våningen med barn och unga som primär målgrupp. Utställningen fortsatte 
in i ateljén där besökare tillsammans med konstnären och/eller museets konstpedagoger byggde vidare på 
konstverket.  

Även på Klostret präglades året av samarbeten i olika former. I Archaeomusicas spår hölls konserter med 
historisk musik i samarbete med Musik i Syd. Nybildade föreningen Ystad Klosterkonserter arrangerade 
konserter i Klosterkyrkan, och återigen var klosterkyrkan en av scenerna under Ystad Sweden Jazz festival. 
Klostret var en av föredragshållarna på branschkonferensen Vårmötet 2017 i Södertälje. Tillsammans med 
Malmö museer presenterades det pågående projektet Developer in Residence där målet var att med ny 
digital teknik åskådliggöra historiska händelser och miljöer utan åverkan på de känsliga fysiska rummen. 
En APP-audioguidelösning till klostrets utställningar och miljöer utvecklades.

Klostret ingår i flera nationella och internationella nätverk, till exempel Network of museums in the Baltic. 
Klostret deltog i två sammankomster och är engagerade för fortsatt framtida samarbete. Klostret var också 
en av deltagarna i en Pod-diskussion kring extern finansiering i kultur- och museivärlden, samt engagerade 
sig i nätverksbyggande inom kulturområdet i möten såväl med danska som tyska och polska delegationer. 

Kulturrådsprojektet Möt bokfantasin tillsammans varje dag! har högläsning för barn i fokus. Samtlig för-
skolepersonal deltar och samarbetar med barnbibliotekarier kring besök, föreläsningar och föräldramöten 
på biblioteken. Barnens alster från högläsningsprojektet har ställts ut på biblioteken.
Den nyinredda lokalen i källarplanet kallas Bokskogen och stödjer Stadsbiblioteket för fortsatt utveckling 
av verksamhet för barn och unga. Bokskogen är ett flexibelt upplevelserum med scen och fantasifull inred-
ning samt bokdepå för boksamtal och inspiration. Bokskogen kommer att användas för boktips till elever 
och lärare, för bokslukarsällskap och för scenkonst till exempel i samarbete med Kulturgarantin. 
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Ystads bibliotek har erbjudit Café Språka - Language Café med 60-70 deltagare varje vecka fram till som-
maren. Behoven förändras och under hösten har språkträning i mindre grupper erbjudits.

Ystads bibliotek har arrangerat sommaraktiviteter med sommarbokenpicknickar vid alla biblioteken i 
kommunen, författarbesök och trolleriskola och som inspiration för läsning har 76 barn och ungdo-
mar läst minst fem böcker, recenserat dem och fått en presentbok varje gång de läst sina fem böcker. 
Stadsbiblioteket samarbetade med Ystad Sweden Jazz Festival med två konserter inomhus och tre konser-
ter utomhus, varav två för barn.
 
Bibliotekens verksamhet med läsaktiviteter och program har utökats och utvecklats. Arrangemang med 
Karl Ove Knausgård, Martina Haag, Gunnar Wetterberg och Jack Werner lockade alla ett stort antal be-
sökare. Totalt kom 3  300 besökare till arrangemang för vuxna. För barn drar fredagsmys vid varje tillfälle 
mellan 30 och 60 besökare. Totalt kom 2 500 barn och deras vuxna till våra barnarrangemang.

Medieplaneringsprojektet för fem kommuner i sydöstra Skåne, med bidrag från Region Skåne, avslutades 
i oktober med kompetensutveckling för all personal. Projektet har som resultat gett rutiner för väl plane-
rade inköp samt bokhantering mellan biblioteken för effektivare och bättre service till invånarna.

Under sommaren visades utställningen På annan plats-verk ur Region Skånes konstsamling med över 
hundra verk i olika material. Utställningen producerades i samarbete med Region Skåne. Den största delen 
av utställningen bestod av samtidskonst från Skåneregionen. Under vintern producerades två separatut-
ställningar den ena med konstnären Ola Åstrand som är bosatt på Österlen och den andra med keramikern 
Pernilla Norrman som presenterade en ny film som handlar om processen att hämta lera och platsen hon 
gör det på. Platsen ligger utanför Ystad.

Investeringar gjordes på konstmuseet som höjer kvaliteten på verksamheten och ökar tillgängligheten. 
Samtliga utställningsrum har fått ny belysning och hörsalen har fått ljudanläggning och hörslinga. De 
snart 20 år gamla stolarna har klätts om och är nu som nya.

Flera av kulturnämndens arrangemang skedde i samverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningen 
och andra aktörer. För de unga arrangerades i samverkan med Radio Active en konsert i Rådhusparken 
i juni. Allsången genomfördes i samverkan med Restaurang Norra Promenaden och Hotell Sekelgården. 
Nära-konserterna, i samarbete med Ystads Teater, fortsatte att väcka uppmärksamhet då artister som Lill 
Lindfors, Magnus Carlsson, Anna Ternheim och Pernilla Andersson bjudit på konsertupplevelser utöver 
det vanliga. 

Marknadsföring och kommunikation är ett område under ständig utveckling. Under våren gjorde en stu-
dent från Lunds universitet sin verksamhetsförlagda utbildning på kultur- och utbildningsförvaltningen. 
Uppdraget var att ta fram en digital strategi för kommunikationen med barn och unga. Arbetet med detta 
har varit mycket värdefullt för verksamheten. 

Ett stort antal föreningar med verksamhet under året får stöd av kulturnämnden - Sommarteatern, Ystad 
Sweden Jazz festival, Ystads Stadsteater och Scalas vänner för att nämna några. Marsvinsholmsteatern 
spelade dessvärre sin sista föreställning under 2017 då föreningen gick i konkurs. Nya kulturföreningar 
har bildats i kommunen och en del har, med kulturnämndens stöd, kunnat genomföra nya arrangemang 
och projekt under året, såsom Pecha Kucha-kvällar, halmbalslabyrint, salongs- och kammarkonserter. Fle-
ra av dessa arrangemang har ägt rum utanför Ystads tätort.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar ett resultat på 0,2 mkr för år 2017. Av dessa avser 0,2 mkr semesterlöneskulden. 
Nämnden har ett resultat på 0,1 mkr då en studieresa utgick och kulturchefen har nollresultat, men här 
ingår semesterlöneskulden. Biblioteket, konstmuseet och klostret har nollresultat. Kulturutvecklarna har 
överskott med 0,1 mkr eftersom en kompetensutveckling inte blev av.



57Kulturnämnd

Framtid
Ny kulturstrategi kommer att antas under året.

Inför 2018 har Ystads kommun upphandlat marknadsföringsplats via Skånetrafikens skärmar på tåg och 
bussar. Kultur- och utbildningsförvaltningen har varit en del av processen och kommer att vara synliga 
där under 2018. Ett viktigt utvecklingsarbete genomförs när det gäller marknadsföring av bibliotekens 
uppdrag och verksamheter.

Under våren kommer biblioteken i Löderup och Svarte att startas upp som Meröppna. Förutom att de 
tillgängliggörs kvällar och helger, kommer programverksamheten att utökas där under hösten.

Kulturutbudet för de unga i kommunen kommer att utvecklas och förnyas.

Under 2018 kommer utställningarna på Klostret fortsätta i det historiska spåret. Utställningen Jordens 
hemligheter – en arkeologisk upptäcktsfärd är en berättelse om vad arkeologi egentligen är. Målet är 
också att under hösten kunna genomföra en mindre arkeologisk utgrävning. Det pedagogiska anslaget 
genomsyrar alla aktiviteter och utställningar.

Framtiden för verksamheten i kulturmagasinet är fortsatt osäker. Resurser och kompetenser att projektera 
flytt saknas.

Ett omfattande arbete har kring inventering av restaureringsbehov och registrering av konstmuseets sam-
ling. På kommunens intranät finns information om hur konstdepositioner inom kommunala verksamheter 
går till. Riktlinjer kring inköp till samlingen arbetas fram samt arbetsrutiner.  

Ystads konstmuseum har fått projektbidrag från Region Skåne för ett internationellt konstnärsresidens. 
Projektet har fått namnet The Art Nest och innebär att en till tre internationella konstnärer eller konst-
närsgrupper erbjuds en vistelse i Ystad under sammanlagt cirka sex veckor under ledning av Ystads konst-
museum/Bästa Biennalen.

Under sommaren producerar Ystads konstmuseum Experiment för utopier en utställning som är initierad 
och kuraterad av Österlenbaserade konstnären Gunnel Pettersson. De flesta av de inbjudna konstnärerna 
har lokal förankring och undersöker alternativa sätt att se på utopier. På andra våningen presenteras en 
separatutställning av lite mera historisk karaktär, Henry Mayne (1891-1975), en målare som i decennier 
med pennan och penseln i hand har studerat det österlenska ljuset och landskapet.

Två internationella samarbeten är igång. Det ena är tillsammans med Oslo Kunstforeining och Natio-
nalmuseum på Island. Utställningen presenterar verk av konstnärer som är verksamma på konstscenen 
i Beirut och visas under hösten på Ystads konstmuseum. Det andra internationella samarbetet är med 
Städtische Galerie Bremen och är en utställning som handlar om livet i våra hav och kommer att visas 
sommaren 2019.

Bibliotekspersonalen fortsätter i samarbete med volontärer att erbjuda bokcirklar på lätt svenska, en ut-
veckling av Café Språka. Forum Ystad och Stadsbiblioteket ska som språkträning pröva att visa film och 
diskutera innehållet tillsammans med Sfi-elever i Bokskogen på nedre plan.

I juni arrangas en internationell akademisk konferens till John Andréns ära, John Andrén Conference 
2018. Konferensen handlar om författaren Oscar Wilde och tecknaren Aubrey Beardsley.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

1 % befolkningsökning Genom ett rikt kulturutbud 
skapa attraktivitet inom besöksnäring och näringsliv

Verka för ett beslut i kommunfullmäktige att vid ny-
byggnation ska 1 % av totala investeringen utgöra 
konstnärlig gestaltning.

Utveckla kulturgaranti eller motsvarande i gymnasie-
skolan.

Processen med underlag till ny kulturstrategi pågår. Nya kulturstödsregler blir klara först våren 2018.
Ärendet angående 1 % -regeln tas upp på kommunfullmäktige i mars 2018. Kompetensutveckling inom 
ramen för kulturgarantin på gymnasiet genomförd. Program för årskurs 1, 2 och 3 är genomförda under 
hösten.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Demokrati och delaktighet för alla Ökad attraktivitet och tillgänglighet till biblioteken 
för medborgarna och besökarna.

Anordna kulturarrangemang för ungdomar i samver-
kan med andra aktörer.

Fortsatt samverkan med Ystads teater.

Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.

Göra en plan för det framtida arbetet med samling-
arna.

Stärk kommunikationen och dialogen med medbor-
garna och besökare.

I samverkan med Social Omsorg utveckla innehållet i 
kulturgarantin för äldre

Utökat öppethållande på Stadsbiblioteket från och med 2 februari 2017. Meröppet Köpingebro från och 
med september 2017. Musikfestival genomförd 13 juni.
Fyra Nära-konserter genomfördes under hösten. BUFF och skolbio genomfördes under hösten 2017.
Kulturmagasinets utveckling är under utredning. Bästa Biennalen genomfördes i oktober.
Medieplaneringsprojekt klart för Ystads bibliotek, arbetet fortsätter med att omfatta sydöstra Skånes bib-
liotek. 671 följare på Kultur Ystad.
Musikterapeut/musikant påbörjade sin anställning 12/8.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.

Ny kulturstrategi börjar tas fram 2017.

Möt Bokfantasin pågår enligt plan.
I samband med att ny kulturstrategi tas fram görs en revidering av kulturgarantin för barn och unga.
Process pågår med att ta fram ny kulturstrategi, som beräknas vara klar juni 2018.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov 
och gällande styrdokument.

Kompetensutveckling för samtlig personal i området i september.
Komptetensutveckling inom ramen för kulturgarantin för samtliga pedagoger i förskola, grundskola och 
gymnasiet i augusti/september. Process kring ny kulturstrategi pågår. I samband med detta har tre work-
shops hållits med samtliga medarbetare.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Samtliga verksamheter följer kommunens inköp och 
upphandlingspolicy.

Verka för energibesparande åtgärder.

Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad 
i verksamheterna 2020 

Verka för ökad miljömedvetenhet hos medborgarna.

Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.

Arbetet pågår enligt plan. Ny energisnål belysning har installerats på stadsbiblioteket och museerna. Kul-
turutvecklaren för barn & unga ingår i barnrättsgruppen. ListenApp har använts 21 gånger. Inför ny kul-
turstrategi har workshop hållits med ungdomsfullmäktige.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Budgetuppföljningar har redovisats för nämnden på 
alla sammanträden under året. Kulturnämndens resul-
tat blev ett överskott om 237 tkr.



Kulturnämnd
60

Personal
En kommunikatör på 50 % anställdes på Konstmuseet i januari. Ny nämndsekreterare tillträdde i septem-
ber.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Utlånade böcker totalt 199 108 200 000 -892
och per invånare 6,7 6,9 -0,2
Antal besökare, biblioteket 130 217 135 000 -4 783
Antal betalande besökare, Ystad konstmuseum 2 579 4 000 -1 421
Totalt antal besökare, Ystad konstmuseum 26 171 30 000 -3 829
Antal betalande besökare, Klostret 9 299 12 000 -2 701
Totalt antal besökare, Klostret 26 620 40 000 -13 380

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,5 -0,6 0,1
Ledning och administration -2,1 -2,0 -0,1
Bibliotek och kulturverksamhet -29,3 -29,5 0,2
Summa -31,9 -32,1 0,2

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2017

Budget
2017

Avvikelse

Konstmuseet belysning -0,6 -0,6 -
Biblioteket utrustning öppethållande -0,6 -0,6 -
Klostret 750-års jubileum -1,0 -1,0 -
Summa -2,2 -2,2 -
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Gymnasienämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

Intäkter 450,4 409,5 40,9
Kostnader -584,0 -547,3 -36,7
(varav kapitaltjänst) (-3,2) (-1,6) (-1,6)
Summa -133,6 -137,8 4,2

Verksamhet
Nämndens verksamhet vad gäller gymnasieverksamhet består av att köpa gymnasieplatser av kommunala 
och fristående anordnare av gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Uppdraget består också i att driva Ystad Gymnasium. Ystad gymnasium har under verksamhetsåret haft 
fler elever än vad som budgeterats. Detta gör att man kunnat förnya utrustningen i verksamheten samt 
även gjort vissa personella satsningar. 

Inom nämndens arbete ingår också Forum Ystad som bedriver kommunal vuxenutbildning och en arbets-
marknadsenhet. 

Ekonomi
Gymnasienämndens resultat för 2017 blev ett överskott av 4,2 mkr. I resultatet ingår ett överskott på 
gymnasieverksamheten som helhet på 2,3 mkr och ett överskott vid verksamheten inom hela Forum Ystad 
på 1,9 mkr. 

Gymnasieverksamhetens resultat beror på ett underskott av betalningsansvaret för Ystads elever med 2,9 
mkr och ett överskott på Ystad gymnasium med 5,2 mkr. Underskottet beror på att fler elever har gått en 
gymnasieutbildning än som varit budgeterat. Överskottet vid Ystad gymnasium beror på att fler elever än 
budgeterat valde och kom in på ett program vid denna skola under höstterminen.

Överskottet inom Forum Ystads verksamheter beror på att undervisningen som vuxenutbildningen erbju-
der via skolans avtal med externa parter har varit lägre än budgeterat. 

Framtid
Då kommunens elevunderlag under de senaste åren alltid överstigit befolkningsprognosen är det viktigt 
att man beaktar detta vid framtida budgetering. I annat fall kommer nämnden att ha svårt att fullfölja 
betalningsansvaret för kommunens gymnasieungdomar.

Eftersom Ystad Gymnasium haft ett ökat antal sökande under senare år, är nu många av skolans program 
fulla. Detta medför att antalet elever på Ystad Gymnasium inte kommer att kunna öka på samma sätt 
som tidigare år. Rent matematiskt finns det plats för ett hundratal elever till, men då gäller det att eleverna 
väljer de program som inte redan är fulla.

Vad gäller introduktionsprogrammen har kommunen ett ansvar att anvisa dessa elever en utbildningsplats.
Detta medför att exempelvis yrkesintroduktionen kommer att ha en utmaning i att hitta lokaler som kan 
tillgodose det ökade elevunderlaget.

Vuxenutbildningen på Forum har initierat en samverkan med Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Skurup 
gällande yrkesutbildning för vuxna. Det har också givits möjlighet att med hjälp av FINSAM-medel skapa 
en fortsättning på projektet ”Ung sluss”. Denna fortsättning kommer att ha ett bredare uppdrag och 
därmed omfatta arbetslösa inom ett större åldersspann. För övrigt kommer Forum att bedriva utbildnings-
verksamhet i form av SFI, grundläggande vuxenutbildning, utbildning på gymnasienivå samt vuxenutbild-
ning för särskoleelever.  
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
1 % befolkningsökning Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, 

vuxenutbildning, högskolan och näringsliv.

Utveckla kulturgaranti i gymnasieskolan.

Etablerade samverkansformer och överlämningsrutiner mellan grundskola och gymnasium finns, så även 
samarbete med näringslivet. Planen för kulturgarantin på gymnasiet har presenterats och börjat tillämpas 
under höstterminen 2017. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Demokrati och delaktighet för alla Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars ut-

veckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år.

Den kontinuerliga uppföljningen genomförs enligt gällande rutiner. Förbättringsarbeten för att uppnå 
ökad skolnärvaro har stärkts genom att heltidsmentorer och elevstödjare anställts vid Ystad Gymnasium.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Utveckla nya samverkansformer för att minska ungas 
arbetslöshet.
Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning samt möjlig-
göra kombination av arbetet och studier.

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola 
och högskola.

Mentorsarbetet på gymnasiet har utvecklats genom att heltidsmentorer anställts på vissa områden. För att 
öka elevernas måluppfyllelse har också elevstödjare anställts. 
Vuxenutbildningen har tillsammans med externa aktörer skapat en flexibel och elevstyrd verksamhet. 
Samplaneringen mellan grund- och gymnasieskola fortgår gällande gemensamma läsårstider och A-dagar. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning, högskolan och näringsliv för att öka 
betygen för eleverna.

Samverkan mellan olika aktörer i och i anslutning till gymnasieutbildningen har ökat.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov 
och personalens önskemål.

En analys av personalens och verksamhetens fortbildningsbehov är genomförd efter medarbetarsamtalen. 
Vissa fortbildningsinsatser är initierade och andra är av lägre prioritet. 
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Samtliga verksamheter följer kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy.

Ystad kommuns förskolor och skolor är miljöcertifie-
rade med grön flagg.
Policy och riktlinjer för hållbar mat är implementerad i 
verksamheterna 2020.

Stärka barns rättigheter i Ystads kommun

Barn/unga/föräldrar/familjer erbjuds det stöd de behö-
ver för att barnet/ den unge ska uppnå en god fysisk 
och psykisk hälsa.

Kultur och Utbildning är en stödjande miljö för hälsa. 

Enskilda program har blivit miljöcertifierade och en central plan för hela gymnasiet kommer att slutföras 
under hösten. En analys kommer att göras gällande skolmatsinköpen. Elevdemokratin kommer att ytter-
ligare stärkas vid gymnasiet då personal fått detta som specifik uppgift. Elevhälsopersonalen har utökats.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta 
åtgärder vid budgetavvikelse.

Beroende på månadsvisa ekonomiska uppföljningar har verksamheten kunnat anpassas för att uppnå en 
ekonomi i balans. 

Personal
Antalet årsarbetare har ökat med 27 under 2017.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Gymnasieelever Ystad 894 833 61
Gysärelever Ystad 17 17 -

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Gymnasieverksamheten -114,5 -116,8 2,3
   varav Ystad gymnasium 5,0 0,0 5,0
Vuxenutbildning och arbetsmarknad -19,1 -21,0 1,9
Summa -133,6 -137,8 4,2

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2017

Budget
2017

Avvikelse

Klassrumsmöbler -0,6 -0,6 -
Undervisning- och IT-utrustning -1,3 -3,0 1,7
Skolrestaurangen -0,5 -0,6 0,1
Elevdatorer -4,9 -5,0 0,1
Summa -7,3 -9,2 1,9

Student Ystad Gymnasium
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

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

Verksamhet
Antalet ärenden är fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens tjänster. Under 
2017 inkom 542 bygglovsansökningar, inklusive marklov och rivningslov, 17 ärenden om förhandsbesked 
och 120 anmälningsärenden. Under 2017 har samtliga fått tekniskt samråd inom tio dagar efter det att de 
har begärt det. Totalt 414 bygglov har beviljats, varav 378 bygglov per delegation och 36 bygglov i nämn-
den. Under 2017 beviljades 26 bygglov för nybyggnad av enbostadshus och två flerbostadshus med sam-
manlagt 82 lägenheter. Totalt har 462 slutbesked lämnats, bland annat möjliggör det 150 nya bostäder.

Verksamheten har påverkats av att några tjänster varit vakanta under året och att det tar tid för nyrekry-
terad personal att sätta sig in i arbetsuppgifterna. Personal på bygglovsenheten har fått avsätta tid till att 
hjälpa nya medarbetare. Verksamheten har kontinuerligt arbetat med att förtydliga och förbättra infor-
mationsmaterial, mallar, rutiner och skapa goda förutsättningar för att ansökningar ska vara så kompletta 
som möjligt när de lämnas in och för att korta handläggningstiderna. Under året har enheten fortsatt 
arbeta med lättillgänglig information på hemsidan. Det har visat på ett positivt resultat. 

Inför bytet av system för digital arkivering har behovet av samordning med hela kommunen tidigare 
identifierats. Bygglovsenheten har påbörjat övergången till en digital bygglovsprocess genom medverkan 
i ett projekt som drivs av Boverket kallat ”Får jag lov?”. Undersökning av nytt ärendehanteringssystem 
med tillhörande digitalt ritningsarkiv har påbörjats, då nuvarande system är från 1999. Det är av stor vikt 
att ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsenhetens ärenden är kompatibelt med det digitala arkive-
ringssystem som kommunen beslutar sig för att använda. Det digitala ritningsarkivet KMTech är nedlagt 
och kan när som helst sluta att fungera. 

Arbete med att se över taxan för bygglovsenhetens verksamhet utifrån SKL:s ”Underlag för konstruktion 
av PBL-taxa 2014”, version juni 2016 har påbörjats. Samverkan sker med planenheten samt kart- och 
mätenheten.

Trafikärenden - Under 2017 har 68 trafikärenden tagits upp i myndighetsnämnden varav 65 lokala trafik-
föreskrifter. På delegation har 197 tillfälliga lokala trafikföreskrifter beslutats. 

Strandskyddsärenden - En ansökan om strandskyddsdipsens har handlagts under 2017. Utöver det har 
nitton samråd hållits. Länsstyrelsen har fattat beslut om vilka områden som ska omfattas av utökat 
strandskydd och kommunen som har en annan syn på områdenas betydelse för strandskyddets syften har 
valt att överklaga beslutet.

Ekonomi
Myndighetsnämndens överskott är 0,8 mkr för år 2017. Intäkterna och kostnaderna är högre än budge-
terat beroende på att det varit många ärenden vilket medfört både ökade intäkter samt ökade kostnader 
för konsulter. 

Framtid
Under de kommande åren förväntas bostadsbehovet vara osedvanligt högt, vilket innebär att antalet ären-
den och ärendens storlek kommer öka. Den stora utmaningen för kommunen blir att klara bostadbehovet 
genom att effektivisera varje led i processen, där bygglovsprövningen är en del. Bygglovsenheten kommer 
att förbereda för e-tjänster genom införandet av nytt ärendehanteringssystem. Det långsiktiga målet är en 
helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. För att uppnå målet krävs ett moder-
nare ärendehanteringssystem med ett tillhörande digitalt ritningsarkiv samt ett e-arkiv. Bygglovsenheten är 
i stort behov av att anpassa sig till utvecklingen av den digitalisering som pågår i samhället.
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Under 2018 kommer enheten att handlägga ärenden för flera större byggnationer och verksamheter. Paral-
lellt fortsätter antalet ärenden rörande om- och tillbyggnader av småhus att inkomma. Det är av största 
vikt för bygglovsenheten att ny personal introduceras väl i arbetsuppgifterna och att kärnverksamheten 
med lov-, kontroll och tillsynsärenden prioriteras. Införandet av de nya bygglovsbefriade åtgärderna som 
kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgänglighet 
och service till medborgarna kommer att ta mer granskningstid i anspråk. Det blir en utmaning att minska 
handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
1 % befolkningsökning Främja och verka för det bostadspolitiska målet – 150 

nya bostäder ska byggas årligen
90 % av delegationsärenden som är i enlighet med de-
taljplan och som är kompletta ska klaras under 
5 veckors handläggningstid.
Antalet ärenden som kräver kompletteringar ska mins-
ka jämfört med 2016 – förutom att klara handlägg-
ningstiden av kompletta ärenden ska förvaltningen 
arbeta aktivt med att korta tiderna från inkommet till 
expedierat bygglovsärende.         
Vid större exploateringar ska information om bygglovs-
processer, PBL-, BBR- och plankrav lämnas så snart en 
exploatör utsetts.

Snitthandläggningstiden för kompletta ärenden till expediering ökar. Plan- och bygglagens krav på att 
kompletta ärenden ska beviljas inom 10 veckor uppfylls i genomsnitt. 52 % av delegationsärenden klaras 
på fem veckor, vilket gör att målet för året inte klaras.  Genomsnittstiden från det att ansökan inkommit 
till att begäran om komplettering skickats är 10 dagar, vilket är en liten ökning från 2016. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Demokrati och delaktighet för alla Nämnden ska verka för en utveckling mot digital 

handläggning och möjlighet för medborgare att söka 
bygglov via e-tjänst

Eftersom nytt digitalt arkiv inte varit på plats i år, och därmed inte heller ett nytt ärendehanteringssystem 
med ett tillhörande ritningsarkiv, som medför digital ansökan om bygglov via e-tjänst, behöver nämnden 
fortsatt verka för att det övergripande syftet med åtagandet ska nås på sikt.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmöten 
där komplexa företagsärenden prioriteras och sam-
ordnas

Under 2017 har samordning vid komplexa ärenden skett enligt plan. En god dialog och ett gott samarbete 
har skapats med tjänstemännen på näringslivs- och marknadsenheten. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemö-
tande inom förvaltningens verksamhetsområden
Införa en planerad tillsynsverksamhet
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Under 2017 har det varit prioriterat att hantera bygglovsprocessen och att få ihop ett arbetslag. Under 
hösten och vintern har en enkät med rubriken ”Hjälp oss att bli bättre!” skickats ut tillsammans med 
bygglovsbeslutet. Enkäten skickades ut till samtliga sökanden under en period. Etthundra (100) enkäter 
skickades ut och 39 enkäter har inkommit. Resultatet visar att informationen från bygglovsenheten är 
tydlig och lätt att förstå, att expeditionen är enkel att komma i kontakt med, att det är enkelt att hitta den 
information som behövs och att bemötandet är trevligt i kontakt med bygglovsenheten. Resultatet visar 
även att behov av fler handläggare finns för att öka servicen, öka tillgängligheten och minska handlägg-
ningstiderna. Mätningen visade en kundnöjdhet på 89 %, vilket är högre än 2016 (79 %). ”Öppet hus” 
en eftermiddag i veckan har införts under året, då medborgaren kan få tips och råd från en inspektör eller 
handläggare. Bygglovsenheten diskuterar kontinuerligt kommunicering, värdskap, service, bemötande och 
Ystads värdegrund.

En tillsynsplan har tagits fram och arbetet med riktad tillsyn påbörjades under 2017. Eftersom tillsynen 
varit eftersatt under längre tid har det varit prioriterat att först få överblick över och avgöra inkomna an-
mälningar. Därtill krävs enligt nya bestämmelser i plan- och byggförordningen kortare handläggningstider 
för anmälningsärenden. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bli en attraktiv 
arbetsgivare och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter 
för medarbetarna

Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och 
sträva mot 97 %

Kompetensplaner upprättas inom ramen för utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplan som 
upprättas. Stadsbyggnadsavdelningen har en frisknärvaro på 94,7 %. Målet för helår uppnås inte. Aktivt 
arbete med handlingsplanen pågår för att upprätta en frisknärvaro på 97,0 %. Arbetsmiljöfrågor diskute-
ras kontinuerligt under bland annat arbetsplatsträffar. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Nämnden ska inom ramen för verksamhetsområdet 
verka för att statusen på kommunens sjöar, vattendrag 
och hav ska bibehållas eller förbättras

Nämnden ska hantera strandskyddsärenden på ett 
rättsäkert och effektivt sätt

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Nämnden ska verka för en hög trafiksäkerhet, särskilt 
för oskyddade trafikanter och barn och unga

Kulturmiljöinventering påbörjades under hösten och beräknas vara klart i januari 2018.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017
Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Nämnden ska ha en kostnadstäckningsgrad på 70 % 
för bygglovsenheten – det innebär att verksamhetens 
kostnader till 70 % ska täckas av intäkter för lov-
verksamheten och att nämnden ska skattefinansiera en 
mycket god service och information

Antalet inkommande ansökningar om bygglov är fortsatt god och några få stora ansökningar om bygglov 
beviljades under 2017. Införandet av de nya bygglovsbefriade åtgärderna som kräver både löpande infor-
mationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till med-
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borgarna tar mer granskningstid i anspråk. Det är en svår utmaning att minska handläggningstiderna 
samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet.

Kostnadstäckningen, 78 %, bedöms dock vara över målsättningen för helår. 
 
Personal
I början av året var personalomsättningen ganska hög. En medarbetare valde att sluta, en gick i pension 
och en vakant tjänst blev tillsatt. 

På bygglovsenheten arbetar, i slutet av 2017, en bygglovschef, en bygglovsarkitekt, en bygglovshandläg-
gare, tre byggnadsinspektörer, en stadsantikvarie, en nämndsekreterare, en registrator och en assistent. En 
ny bygglovsarkitekt tillträder i februari 2018. Det har periodvis varit ont om handläggare och vi har då 
fått ta in konsulter och timanställda för att klara den höga ärendeinströmningen. Vissa tjänster har varit 
svåra att återbesätta då konkurrensen från andra kommuner och från den privata sektorn är stor.

Frisknärvaron för 2017 var 94,7 % för stadsbyggnadsavdelningen jämfört med 97,2 % föregående år. 
Frisknärvaron räknas för hela stadsbyggnadsavdelningen för att inte peka ut enskilda medarbetare. Fris-
knärvaron har dock varit hög inom enheten under året.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Antal bygglov 414 500 -86
Antal samråd 222 175 47
Antal anmälan 110 150 -40

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,4 -0,4 0,0
Bygglovsverksamhet -2,4 -3,2 -0,8
Summa -2,8 -3,6 0,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2017

Budget
2017

Avvikelse

Digitalt arkiv - -0,4 0,4
Summa - -0,4 0,4
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Samhällsbyggnadsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

Intäkter 521,8 483,8 38,0
Kostnader -578,1 -542,9 -35,2
(varav kapitaltjänst) (-134,3) (-129,4) (-4,9)
Summa -56,3 -59,1 2,8

   
Verksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet har varit intensiv under året, med stora pågående exploate-
ringsprojekt samtidigt som olika investeringsprojekt och arbete med ny översiktsplan och planeringsarbete 
för hamnen och hamnstadens utveckling pågår parallellt. Pågående högkonjunktur i Skåne påverkar, det är 
stort intresse för att exploatera i Ystad men det är också svårt att rekrytera kompetent personal, konsulter 
och entreprenörer har mycket att göra och de levererar med varierande kvalitet. 

Den höga befolkningstillväxten ger momentant utmaningar eftersom organisationen inte är rustad för 
att möta den höga utbyggnadstakten. Nämnden bidrar till kommunens långsiktiga utveckling genom att 
förvaltningen även arbetar med uppdrag som kommunstyrelsen ansvarar för. Utöver arbetet med över-
siktsplan för kommunen Ystad har en kommunövergripande organisation för ”Projekt hamnstaden - från 
idé till genomförande” definierats, förankrats och beslutats. Organisationen implementeras nu successivt. 
Arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning har inletts, prognoser för bostadsutveckling i kommunens 
olika tätorter har tagits fram. Riktlinjerna ska uttrycka vad kommunen vill och behöver för att kunna 
ansvara för bostadsförsörjning och offentlig service för framtidens invånare.

Förvaltningen driver ett kommunövergripande utvecklingsprojekt ”Ystads roll som regional kärna”. Ge-
nom medel från tillväxtverket har förvaltningen anställt en projektledare och projektet pågår med arbets-
grupper som involverar fem kommuner i sydöstra Skåne. Förvaltningen deltar också i ett samverkans-
projekt som Region Skåne driver om tillgängligheten till Skånes hamnar. Ystad delar utmaningen med 
Trelleborg och Helsingborg om att ha en expansiv hamn som landvägen nås via centrala vägar i staden 
och önskan om stadsutveckling i nära anslutning till hamnen.

Förvaltningen har under året utvecklat formerna för samverkan med olika grupper i samhället. Ung-
domarna i ungdomsfullmäktiges sam-grupp är en engagerad dialogpart för samhällsutvecklingsfrågor. 
Regelbundna samverkansmöten med tillgänglighetsråd, näringslivsråd, pensionärsråd, byalagsråd bidrar 
till ömsesidigt förståelsen för såväl samhällsbyggnads roll och möjligheter som för intressentgruppernas 
behov och förväntan. 

Stadsbyggnadsavdelningens enhet för kart- och mätning har haft ökat antal beställningar jämfört med 
föregående år. Tillsammans med långtidssjukskrivning var belastningen på medarbetarna stor och det var 
svårt att hinna med alla jobb under sommarhalvåret. Leveranstiderna blev därför längre än normalt. Mot 
slutet av året var enheten i stort sett ikapp med beställningarna och kunde därför komma ner i normala 
leveranstider. Ett nytt GNSS-instrument upphandlades och köptes in. Upphandlingen av ett nytt fordon 
blev avbruten på grund av endast ett anbud kom in. Under 2018 avser enheten att upphandla eldrivna for-
don. Gator, gång- och cykelvägar, kvarter och parker i västra Svarte namnsattes på temat litterära termer.

Inom arbetet med en ny översiktsplan har en tidig dialog med medborgare, byalag och nämnder hållits. 
Positiva kommentarer har kommit på att kommunen efterfrågar synpunkter i ett tidigt skede. Analyser 
av inkomna synpunkter har sedan bearbetats till förslag till strategier. I arbetet med planprogram för 
Hamnstaden har förutsättningar ringats in och en inledande workshop hållits, drygt trettio tjänstemän 
deltog. Arbetet med strukturskiss och miljökonsekvensbeskrivning påbörjades därefter. Under året har 
åtta detaljplaner antagits. Detaljplanen för Lillö medger cirka 185 nya bostäder. Detaljplanen för två nya 
färjelägen i Yttre hamnen antogs av kommunfullmäktige i december. Planenheten har därutöver tagit ett 
steg mot en digitalisering av detaljplanerna genom att införa ett nytt dataprogram, och arbetat med flera 
större ärenden som under kommande år kommer kunna bidra till planberedskapen för bostäder; till ex-
empel Södra Hedeskoga, Vrakbåten, Urmakaren och Mejeriet. Under året har även ett fokusprogram, för 
Stora Herrestad, antagits.
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Fastighetsavdelningen färdigställde sista byggnadsetappen för Ystad Arena våren 2017, den innehöll ett 
nytt gym och färdigställande av markmiljön. Nya lokaler i Backaskolan för kök färdigställdes under våren 
2017. Byggnationen av ett nytt LSS boende med 12 lägenheter i Nybrostrand startade hösten 2017. Arbe-
tet med projektering av ny F-6 skola i Surbrunnsområdet, ”Källan”, startades hösten 2017.

Exploateringsområdena Nybrostrand 19:85 etapp 1 och 2 är utbygga. Försäljning av tomterna pågår, 
markanvisning för cirka 100 bostäder är genomförd. Markanvisning av kommunala tomter i Trädgårds-
staden är genomförd för cirka 60 lägenheter fördelade på tre exploatörer. Markarbetena för infrastruktu-
ren i Öja industriområde är klar och tomtförsäljning för handel/industri har påbörjats. I Västra Sjöstaden 
har all mark i etapp 1 och i etapp 2 fördelats till exploatörer och byggnationen för det sista obebyggda 
kvarteret kommer att påbörjas under våren 2018. För kvarteret Lillö har arbetet med sanering av marken 
påbörjats med beräknad markanvisning hösten 2018.

Tekniska avdelningen har under året inlett strategiarbeten, som trafikstrategi och rekreations- och grön-
strukturprogram, som kommer utgöra bra underlag för beslut och investeringar i Ystad kommande år. 
Stora investeringsprojekt, som Regementsgatan, Oskarsgatans parkering och Herrestadsgatan samt flera 
exploateringsprojekt, som Trädgårdsstaden och Nybrostrand har krävt projekt- och byggprojektledning.

Löpande kontroll, byte och reparation av rännstensbrunnar enligt asfaltsplanen följts. Parkeringsplatser 
har förbättrats med bland annat ny asfaltsbeläggning på några av parkeringsplatserna inom tätorten. 
Under året har stort fokus lagt på belysningen i exploateringsprojekten varför utbyte av belysning längs 
befintliga vägar inte har skett i samma takt som tidigare år. Sandhammaren har fått en ny spång ned till 
stranden och Löderups brygga har fått nya bryggflak. Flera stränder har fått nya informationsskyltar. 
Spontanidrottsplatserna i Fölhagen, Skeppsparken, Trolleparken samt Gjuteriet har renoverats och lek-
platsutrustning har delvis byts ut i Kåseberga och Svenstorp. Ett flertal upprustningar i parker har gjorts 
och exempelvis har Runnerströms torg fått nya planteringar. 

Vattenplanen som kommunfullmäktige antog 2016 omfattar bland annat VA-utbyggnadsplan för prio-
riterade områden fram till 2030. Första utbyggnadsområdet för avlopp omfattar 79 fastigheter i Öja by, 
norr om Öja by och längs med väg 19 fram till Stora Herrestad vattentäkt. Entreprenaden startade i maj 
2017 och beräknas vara färdigställt i mars 2018. Planering och projektering av nästa utbyggnadsområde, 
Bjäresjö och Hunnestad, påbörjades i oktober 2017 och entreprenaden planeras pågå 2018-2020. Utbyte 
av vatten- och avloppsledningsnätet följde förnyelseplanen, till exempel färdigställdes utbyte av vattenled-
ningar i Sandskogen etapp 2, området söder om Österleden/öster om järnvägen i maj 2017. Planering av 
etapp 3, området söder om Österleden/väster om järnvägskorsningen fram till Saltsjöbaden, har påbörjats.
 
Arbetet med att säkerställa reservvattenförsörjning för kommunens invånare har fortsatt under 2017. Vid 
Stora Herrestads vattentäkt har tre nya grundvattenbrunnar iordningsställts med brunnsinstallationer och 
överbyggnader. Grundvatten från dessa tre brunnar kommer att pumpas till Nedraby vattenverk från och 
med mars 2018. Upphandling av brunnsinstallationer och överbyggnader för två nya brunnar i Glemming-
ebro vattentäkt har genomförts och entreprenaden kommer att färdigställas under 2018. Översynen av 
befintliga vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för de kommunala vattentäkterna pågår. Tekniskt 
underlag beräknas vara klart till våren 2018. 

Avfallsenheten genomförde två Retoy-event i brett samarbete. Ystad deltog i Sysavregionens bidrag, Res-
terkocken, under ”Europa minskar avfallet”-veckan. Resterkocken har nominerats som Sveriges bidrag i 
tävlingen European Week for Waste Reduction Award. Metoden för att förebygga avfall som avfallsen-
heten utvecklat kommer att tillämpas vidare. Avfallsenheten har samarbetat med Ystadsbostäder för att 
öka matavfallsinsamlingen. En utredning kring framtida insamlingssystem för villahushåll har inletts med 
en jämförelse av olika system för fastighetsnära insamling. Aspekterna arbetsmiljö, framkomlighet och 
ekonomi samt förutsättningar vid nybyggnation och befintlig bebyggelse utreds nu vidare. Den regiong-
emensamma kampanjen ”Onaturligt avfall” syftar till att informera om avfall som ska sorteras som farligt 
avfall. Under året började avfallsenhetens fordon att köra på det fossilfria drivmedlet HVO. Under året har 
enheten aktivt arbetat med att förbättra arbetsmiljön vid insamling och att bidra till att nybyggda bostäder 
och bostadsområden erbjuder smarta avfallslösningar.



71SamhällsbyggnadsnämndSamhällsbyggnadsnämnd
70

Kost- och lokalvård invigde, tillsammans med barnen på skolan, ett nytt rymligt kök och en stor fräsch 
skolrestaurang på Backa skolan i maj 2017. Satsningen säkrade en god arbetsmiljö för personalen som 
kan möta framtidens behov. Policyn hållbar mat, som kommunfullmäktige antog 2016, och riktlinjerna för 
förskola och skola implementerades under året. Ambitionen med hög kvalitet på måltiderna och att till-
laga mycket från grunden genomsyrade årets arbete. Samordnad varudistribution möjliggjorde för mindre 
producenter att leverera livsmedel vilket ökat andelen närproducerade livsmedel. Närodlat och ekologiskt 
mat, vegetariska alternativ som proteinkälla och fair trade ger ofta ett högre pris än de stora grossister-
nas frysta ordinarie livsmedel, vilket påverkat möjligheten att klara budget. Hållbarhetssatsningar måste 
framöver, i tydligare omfattning, anpassas till de ekonomiska förutsättningarna som finns.

Under våren genomfördes en måltidsutredning för äldre i samarbete med social omsorg. Den visade på en 
del brister i måltidskedjan från kök, såväl kostenhetens som omsorgens, till distribution till äldres hem och 
boenden. Arbetet för att åtgärda dessa brister har gett samarbetsvinster mellan förvaltningarna och kom-
mer kunna öka kvaliteten på de äldres måltider. Arbetet går i samklang med kostenhetens seniorprojekt 
som startades 2016. Lokalvårdsenheten arbetade vidare för att certifiera arbetet att använda så få antal 
kemitekniska produkter som möjligt och minska mängderna. 

Ekonomi
Förvaltningen som helhet slutar med ett positivt resultat. Under året har prognoserna däremot visat på 
negativt resultat. I april gjordes en handlingsplan för att nå budget i balans, då kunde konstateras att 
fastighetsverksamheten var underbudgeterat till följd av att de fasta kostnaderna för teknisk säkerhet var 
högre än internbudgeterat och att verksamheten inte blivit kompenserad för ökade larmkostnader. Hand-
lingsplanen visade på möjliga besparingar på 5,0 mkr och byggde i hög grad på att hålla igen på kostnader 
så att andra verksamheter, främst tekniska avdelningen och centrala administration och utveckling, skulle 
nå positivt resultat. Under september stod klart att även kost- och lokalvårdsavdelningens prognos visade 
på underskott. Kostnadsökningarna för livsmedel och personal steg under året i en omfattning som inte 
matchades av intäkter från köpande förvaltningar. 

Förvaltningens ekonomiska utmaningar under året har lett till översyn av ansvar och ekonomikontroll. 
Det kommer i sin tur leda till ändringar i delegationsordningen och ändrat ansvar för olika konton och 
att uppföljningsrutinerna har förändrats. Tidigare år har årliga löneökningskompensationsmedel delvis 
använts för att skapa ett centralt utrymme att balansera underskott med samtidigt som det gett marginal 
för till exempel vinterväghållning. Men det gör också att vissa av nämndens verksamheter blir svåra att 
prognostisera vilket försvårar kostnadskontroll. Under 2018 fortsätter arbetet för att få större kontroll på 
prognostiserade intäkter och kostnader.

Samhällsbyggnadsnämndens resultat är ett överskott om 2,8 mkr. Resultatet för de två taxefinansierade 
verksamheterna avfall samt vatten- och avlopp är inte inkluderade då deras underskott avräknats mot 
tidigare överskott. I det positiva resultatet ingår två reavinster på 2,4 mkr, försäljningen av fritidsbadet på 
cirka 0,7 mkr samt Karlsborg 14:2 på cirka 1,6 mkr. 

Administration- och utveckling, den centrala stabsfunktionen, slutar året med ett överskott mot budget 
på cirka 4,1 mkr. Centrala utvecklingssatsningar har medvetet inte genomförts eftersom det tidigt på året 
kunde konstateras att nämnden inte hade en internbudget i balans. Centrala medel har heller inte behövt 
tillföras vinterväghållning. Den politiska nämndverksamheten har hållit sig inom budget.

Stadsbyggnadsavdelningens överskott är 2,9 mkr. Främst är det arbetet med planprogram Hamnstaden 
som inte hunnit fullföljas under året och som gör ett överskott på 2,2 mkr.

Fastighetsavdelningens resultat är -8,3 mkr mot budget 2017, exklusive reavinst. Drygt 6 mkr av un-
derskottet hänförs till larm- och bevakningskostnader. Driftskostnader i form av underhåll, energi och 
renhållning samt kostnader för vattenskador har ökat underskottet i jämförelse med tidigare prognoser. 
Åtgärden i handlingsplan om att dra ned på värme och ventilation i skollokaler över sommaren visade sig 
inte genomförbar i önskad omfattning på grund av att verksamhet pågick i hög omfattning och sommaren 
var kall och blöt. Åtgärden att minska löpande/oplanerat fastighetsunderhåll och skjuta på åtgärder som 
inte är akuta beaktades, men till följd av extremväder under året var det många akuta skador som inte 
kunde vänta, med mindre än att hälsa- och säkerhet riskerades.



73SamhällsbyggnadsnämndSamhällsbyggnadsnämnd
72

Tekniska avdelningen – gata, park och trafiks överskott är 3,8 mkr. En bidragande faktor till överskottet 
är gatubelysningen. Gatubelysningen ägs av Ystads Energi AB som gör investeringarna i gatunätet, däref-
ter betalar tekniska avdelningen för hela investeringens kapitaltjänstkostnad. Avdelningen betalar för alla 
kostnader kopplade till belysning längs gator, vägar, gång- och cykelbanor samt i parkområde på stadens 
allmänna platser. Under året har färre investeringar gjorts i det befintliga gatunätet då stort fokus har varit 
på de nya exploateringsområdena samtidigt som energikostnaderna har varit låga. Parkenheten gör ett 
underskott mot budget på 0,4 mkr. Ökade kostnader för skötsel i Sandskogen och nedtagning av träd samt 
att det krävts insatser för att hantera de giftiga larverna till den blåsvarta björkstekeln. Trafikenhetens 
intäkter för parkeringsavgifter har ökat betydligt 2017. Under året och sommaren har det varit mycket 
besökare och de har detta år erbjudits att betala parkeringsavgiften med sms. Av överskottet på 3,8 mkr 
har trafikenheten ett överskott mot budget på 0,9 mkr.

Tekniska avdelningen – avfall. Verksamheten är taxefinansierad och redovisar ett negativt resultat. Avfalls 
tidigare negativa prognos -2,0 mkr har minskats till -0,3 mkr. Kostnader för insamling, behandling och 
destruktion av avfall har minskat trots att befolkningen ökat. Intäkterna för sophantering, containerhan-
tering och slamtömning ökade med 0,4 mkr i jämförelse med år 2016. Underskottet regleras mot avfalls-
fonden, kvarvarande medel i fonden är 0,1 mkr.

Teknisk avdelningen – vatten och avlopp. Verksamheten är taxefinansierad och redovisar ett negativt re-
sultat på 1,2 mkr vilket minskar VA-fonden från 3,4 mkr till 2,2 mkr. Avvikelsen beror främst på ökade 
kapitaltjänstkostnader. För att reglera de ökade kostnaderna kommer taxan att ses över inför budget 2019. 

Kost- och lokalvårdsavdelningen har haft stora ekonomiska bekymmer under året, avdelningen redovisar 
ett underskott mot budget på 2,1 mkr. Avdelningen arbetar med en ålderstigen avtals- och budgetmodell 
som inte täcker de faktiska kostnaderna. Med globalt stigande livsmedelspriser och lokalt ökande ambitio-
ner inom olika hållbarhetsaspekter stiger kostenhetens fasta kostnader. När antalet matgäster ökar växer 
också underskottet beroende på att prismodellen och därmed budget inte är kopplad till utvecklingen av 
verkliga kostnader. Effektivisering i verksamheten har inte lyckats i motsvarande grad som kostnadsök-
ningen.

På lokalvårdsenheten infördes pooltjänster i stället för att tillämpa den tidigare ”lånemetoden”, att vid 
sjukdom ersätta lokalvårdare med kollega från annan arbetsplats, i syfte att förbättra arbetsmiljön och 
minska stress. Ambitionen var att kostnaderna skulle vara desamma eftersom behovet av vikarier skulle 
minska. Arbetsmiljöeffekten har varit positiv, men ekonomiskt har inte satsningen balanserats. Aktivt ana-
lysarbete pågår för att synliggöra fler orsaker till kost- och lokalvårdsavdelningens underskott. Utifrån 
dessa analyser är förhoppningen att hitta rätt i vilka åtgärder som kan påverka avdelningens resultat och 
hantera utmaningen att klara en budget i balans 2018.
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Entreprenader för utförande av driftverksamhet (ej investeringsprojekt)
• Kenneths Gräv – maskintjänst (VA)
• Hagströms transport AB – transporttjänster
• AKKA Frakt – containertransport (avfall och VA)
• Peab Anläggning AB – (mindre markentreprenader inom VA)
• VA Gruppen AB - (mindre markentreprenader inom VA)
• YTAAB AB - (mindre markentreprenader inom VA)
• Nemi Syd AB - (mindre markentreprenader inom VA)
• MM Solution AB – strandstädning 
• Görgen Mårtensson – maskinell strandstädning och tångrensning 
• Svensk Markservice AB- gräsklippning 
• Miljötoaletten – slamsugning av dagvattenbrunnar 
• Svensk Linjemarkering – målning av vägmarkeringar 
• Gustav Nilsson – klippning av vägkanter 
• NCC – återställningar förbättringar, utöver asfalteringar på investeringar
• One Nordic AB – underhåll av trafiksignaler 
• BCA – underhåll av gc-tunnlar 
• T Bengtsson - Vinterväghållning 
• Nemi Syd AB - Vinterväghållning 
• Åkessons maskinstation - Vinterväghållning 
• Östra Ingelstads Jordbruk AB - Vinterväghållning 
• Hagströms transport AB - Vinterväghållning 
• Görgen Mårtensson - Vinterväghållning 
• YTAAB - Vinterväghållning 
• Kvarnbäcks entreprenad - Vinterväghållning 
• Bengt byggare - Vinterväghållning 
• Kenneth Gräv och schakt - Vinterväghållning 
• Industrispår AB – besiktning och underhåll av industrispår 
• Björntjänst – mindre entreprenader 
• PEAB – anläggningsarbete

Entreprenader gällande drift upphandlas tillsammans med respektive verksamhet och upphandlingsenhe-
ten. Löpande avstämning och uppföljning görs under året. 

Framtid
På förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa och förmedla en helhet av samhällsbyggandet, kom-
munens bostadsförsörjning och kvalitet i befintliga och nya miljöer. Dit hör att vidareutveckla exploate-
ringsprocesser och upprätthålla bra former för samverkan med olika intressegrupper i samhället. För ökad 
kvalitet och smidigt internt samarbete utvecklas interna rutiner och processer kontinuerligt. Avgörande 
för Ystads utveckling är hur möjligheterna till tillväxt, både av hamnen och av staden, kan tas tillvara 
inom det kommungemensamma stadsutvecklingsprojektet hamnstaden – från idé till genomförande. Även 
vilken roll Ystad kan axla i ett regionalt perspektiv utvecklas vidare, inte minst utifrån boendekvalitet och 
infrastruktur för att möta näringslivet och arbetsmarknadens behov.

Stadsbyggnadsavdelningen fortsätter det omfattande arbetet med ny översiktsplan, med framtagande av 
strategier och samrådshandlingar. Förslaget ska lämnas ut för samråd under 2018. Samtidigt fortsätter ar-
betet med flera stora detaljplaner för att möjliggöra ytterligare bostadsbyggande. Inom ramen för projekt 
hamnstaden fokuserar avdelningen på arbetet för planprogram Hamnstaden med samråd under våren. 
Under 2018 ska avdelningen färdigställa en ny PBL-taxa som grundas på när och hur kommunen har rätt 
att ta ut avgifter.

Fastighetsavdelningens fokus för 2018 kommer vara att lösa de kommunala verksamheternas utökade 
lokalbehov. Det saknas främst lokaler för förskoleverksamheten, men övrig verksamheter har också stora 
behov av nya lokaler. Parallellt pågår projektering för att bygga ny skola i Surbrunnsområdet (Källan), 
ett nytt äldreboende i Trädgårdsstaden, ett nytt LSS-boende i Nybrostrand och en större ombyggnad av 
brandstationen. Fastighet kommer också att behöva ta fram underlag för att visa ökat behov av planerade 
underhållsåtgärder. Klimatet under 2017 (regn och stormar) har medfört att behovet att åtgärda klimat-
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skärmarna på kommunens byggnader har ökat mer än planerat. De nya myndighetskrav som kom i slutet 
av 2017, avseende ljudkrav i verksamhetslokaler och köldmedia hantering, måste konsekvensbeskrivas.

Framtida exploatering av villatomter är i södra Hedeskoga, där planarbete pågår. Markanvisningar för 
flerbostadshus planeras i kvarteret Lillö, där markutbyggnad är beställd. Inom hamnområdet har avtal 
övertagits från hamnförvaltningen och området kommer att ställas i ordning för bland annat parkering till 
området kan bebyggas. I Trädgårdsstaden pågår utbyggnad och under hösten 2019 kommer de första bo-
städerna stå färdiga, med ytterligare två etapper år 2020 och 2021. Utbyggnad av Västra Sjöstaden etapp 
3 planeras till 2019-2020, där pågår planarbetet med planerad antagen detaljplan under 2018

Tekniska avdelningen fortsätter arbetet med att ta fram trafikstrategi och ett rekreation- och grönstruk-
turprogram samt ett lekplatsprogram. Ombyggnaden av Regementsgatan pågår hela året och projektering 
för att bygga om Surbrunnsvägen och Stora Östergatan kommer att inledas. Under året kommer även den 
första utredningen om kontorslokaler för tekniska avdelningen att färdigställas. Befintliga lokaler har ett 
stort behov av renovering och är inte tillräckligt stora. 

Klimatförändringars påverkan och klimatanpassning är en viktig framtidsfråga för kommunen. I det på-
gående arbetet med översiktsplan måste platser som är olämpliga att bebygga ur ett översvämningsper-
spektiv pekas ut. Kommunen behöver ett konkret planeringsverktyg för att kunna öka sin kunskap om var 
och hur omfattande översvämningar det skulle bli vid ett mycket kraftig eller långvarigt nederbördstillfälle 
och/eller i kombination med höga havsnivåer. En översvämningskartering är också ett viktigt underlag 
för att kunna arbeta fram en dagvattenstrategi och dagvattenplan. Arbetet med översvämningskartering 
planeras under 2018 för att kunna antas politiskt under 2019 och därefter implementeras i organisationen. 
Arbetet ska ske i en samverkan mellan de olika berörda förvaltningarna. 

Hösten 2018 kommer den sista etappen i införandet av matavfallsinsamling i kommunen att genom-
föras. Utredningen av framtida insamlingssystem för villahushåll fortsätter. Ystad deltar även i ett Sysav-
gemensamt projekt som syftar till att se vad som fungerar för att minska nedskräpningen av fimpar vid 
busshållplatser. Arbetet med att ta fram ny Avfallsplan kommer att påbörjas. Liksom tidigare år arbetar 
avfallsenheten aktivt med beteendepåverkande kampanjer i olika kanaler. 

Kost- och lokalvårdsavdelningen får allt svårare att rekrytera främst utbildade kockar, tidigare fanns det 
timanställda att tillgå vid vakanser. Idag finns inte den möjligheten, varför tillsvidareanställda pooltjänster 
införts för att säkra personalresurser. Frisknärvaron är fortfarande hög på hela avdelningen och långtids-
sjuka är väldigt få. Ett tydligt resultat av friska arbetsplatser med god arbetsmiljö och tidigt rehabarbete. 
Avdelningens arbete med kvalitativa måltidsupplevelser för äldre fortsätter.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

1 % befolkningsökning Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar behovet 
av bostäder och som möter marknadens behov

Arbeta för en utveckling av Ystads hamn och Hamn-
staden

Upplåta mark för bostadsbebyggande som bidrar till 
det bostadspolitiska målet att producera 150 nya bo-
städer per år 

Nämnden ska erbjuda handelsmark och tillgodose be-
hovet av industrimark för nya etableringar        

Bevaka situationen och driva utvecklingen kring ett 
besökscentrum i Kåseberga                                             

Implementera ett reviderat program för en tillgänglig 
och attraktiv stadsmiljö    

Toppbeläggningen ska bytas på 3 % av det kommu-
nala gatubeståndet årligen.

Nämnden ska ta fram ett trafikprogram för en by år-
ligen

I genomförandet av investeringar och exploateringar 
ska strategin för konstnärlig gestaltning iakttas.

Åtta detaljplaner har antagits under året, vilka möjliggör byggandet av cirka 185 bostäder. Planberedska-
pen för bostäder bedöms som mycket god, för handel som bristande och för industri som mycket god. Det 
saknas dock planlagd mark för småhus i Ystad. Former för ett kommungemensamt genomförandeprojekt 
för hamnen och hamnstaden har tagits fram och godkänts i kommunstyrelsen. Arbetet med detaljplan 
för att möjliggöra nya färjelägen för hamnen har prioriterats, arbetet med planprogram Hamnstaden har 
påbörjats. 

Markupplåtelse för bostadsbyggande har gjorts enligt åtagandet. Riktlinjer för bostadförsörjning pågår 
och beräknas vara klart för beslut under 2018. Infrastruktur för Nybrostrand är utbyggd. Markanvis-
ningar för 180 lägenheter är gjord i Nybrostrand. Nämnden kan nu erbjuda handel- och industrimark för 
nya etableringar i Öja. I Kåseberga har utretts hur Ebbas hus kan utvecklas till ett besökscentrum, efter 
detaljplan kommer fastigheten säljas till privata entreprenader. 

Arbetet med stadsmiljöprogram har påbörjats, men på grund av tidsbrist har det inte genomförts. Arbetet 
med asfaltsplanen följer i stort tidsplanen. Toppbeläggningen har förnyats på 5,47 % av det kommnala 
gatubeståndet. Trafikprogram för Svarte och Löderup är framtagna. Arbetet med trafikprogram för Glem-
mingebro pågår. 

Ett förslag till strategi för arbetet med konstnärlig gestaltning har tagits fram och efter intern remiss har 
ett färdigt förslag har överlämnats till kommunstyrelsen för beslut.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Demokrati och delaktighet för alla Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader

Föra dialog med byalag och medborgare genom pro-
jektet Fokus i byarna - en by per år

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen föra en konti-
nuerlig strategisk planering

Förvaltningen har besvarat medborgarförslag enligt kommunen formella rutiner. Totalt 15 förslag har 
besvarats via nämnden under året. Därtill har många ärendet hanterats som ”enkelt svar på fråga” med 
en nöjd medborgare.

Inom ramen Fokus på byarna genomfördes byträffar i Stora Herrestad och Fokus-program för Stora Her-
restad godkändes av nämnden i december. Nämnden beslutade om genomförande av åtgärder i tre byar: 
Sövestad, Kåseberga och Glemmingebro. Tre byar beviljades även åtgärder: Glemmingebro, Snårestad och 
Köpingebro. Åtgärderna är under genomförande.

En bred medborgar- och politikerdialog har gjorts inför en ny översiktsplan för mark- och vattenan-
vändning för hela kommunen. Dialogen har sammanställts och förslag till strategier har tagits fram och 
överlämnats till fullmäktige för godkännande. Nämnden har tagit del av handlingsplan för Köpingebro 
(Sockerbruksområdet) hösten 2017

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmöten 
där komplexa företagsärenden prioriteras och sam-
ordnas

Kommunala sommarjobb ska erbjudas 

Flera ärenden som bedömts utgöra komplexa företagsärenden har anmälts till Marknad- och näringslivs-
avdelningen, och förvaltningen deltar i processen.

Förvaltningen har möjliggjort sommarjobb för 25 ungdomar, finansierade av arbetsmarknadsenheten. 
Därtill har förvaltningen själva finansierat sommarjobb som parkeringsvakter i Kåseberga. Förvaltningen 
har även erbjudit nystartjobb inom kost- och lokalvårds-verksamheten men tyvärr har Ystad forum inte 
presenterat någon sökande till dessa.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

VA-utbyggnad på landsbygden ska ske enligt beslutad 
prioritering i vattenplanen.         

Nämnden ska arbeta med förbättrad service och be-
mötande inom förvaltningens verksamhetsområden

Arbeta enligt ny process för exploatering – från detalj-
plan till byggfärdig mark.

Tillämpa Ystadstandarden i byggnader och lokaler för 
kommunens verksamheter.

Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som till-
godoser skolans och omsorgens behov och måluppfyl-
lelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljö-
mässiga mål

I nya exploateringsområden ska hänsyn tas till utveck-
ling och drift av parker och naturmark.

Tidplanen för första VA-utbyggnadsområdet följer vattenplanen, först ut är VA-utbyggnaden i Öja by.
Förvaltningen har arbetat med frågan om god service och bemötande, främst genom levande diskussioner 
på avdelningarna. En större samlad övning för alla förvaltningens medarbetare har inte kunnat genom-
föras på grund av att resurser för detta saknas.
Exploateringsprocess har redovisats för nämnden. Processen är klar, rutin för projektlogg återstår.
Projekteringsanvisningar för IT -telefoni-mobil, tillgänglighet och lokalvårds-utrymmen har tagits fram. 
De nya riktlinjerna för investeringsprocessen var ej klara 2017, beräknas antas våren 2018.
Nämnden tillhandhåller kommunens övriga verksamheter med fastigheter, mat och lokalvård. Prisutveck-
lingen inom främst livsmedel, teknisk säkerhet och el, i kombination med ökande miljöambitioner och 
fler barn i skola och förskola samt skärpta myndighetskrav gör det svårare att nå ekonomiska mål och 
miljömässiga mål. Arbetet med att skapa en nya pris- och avtalsmodell för kostverksamheten har pausats 
i väntan på att kommunen som helhet ser över interndebiteringssystemet.
I varje exploateringsprojekt ingår park- eller naturmark, ökad budget för drift av nya områden äskas när 
områden färdigställts. Framtagande av förfrågningsunderlag pågår för projektering av fontäner pågår. 
Ombyggnationen kommer att ske under våren 2018

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska bli en attraktiv 
arbetsgivare och erbjuda goda utvecklingsmöjligheter 
för medarbetarna

Frisknärvaron ska öka jämfört med föregående år och 
sträva mot 97 %

Som en del i intern kontroll har rekryteringsläget på förvaltningen följts upp, med urval och kvalitet på 
sökande, Ystads konkurrensförmåga etcetera. Individuella utvecklingsplaner tas fram successivt. Säsongs-
arbetare på park har fått helårsanställningar.
Frisknärvaron på helår var 94 % och därmed har den knappt ökat jämfört med 2016. Någon ny hand-
lingsplan för ökad frisknärvaro har inte tagits fram utan den från 2016 har tillämpats även under 2017.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Kommunens vattentäkter ska ha ett långsiktigt säker-
ställt skydd.

Kemikalieanvändningen ska minska jämfört med före-
gående år inom lokalvården

Planering ska ske med ett långsiktigt perspektiv

Inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till 25 % av 
totala livsmedelsbudgeten för- och grundskolan.

Andelen fordon som drivs med förnybara bränslen ska 
uppgå till 100 %.

Kollektivtrafikresandet ska öka

Följa avfallsplanen som utgår ifrån de prioriterade 
miljömålen

Färdigställa en cykelplan med förslag på förbättringar 
i trafikmiljön för cyklister

Under 2017 uppnå en 20 % lägre energianvändning 
jämfört med 2010.

Informations- och samrådsmöten om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter kommer att 
genomföras under våren 2018. Därefter skickas förslaget vidare till länsstyrelsen för handläggning och 
fastställande. Det är först när länsstyrelsen fastställt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter som eko-
nomiska konsekvenser kan utredas.
Pilotprojektet för minskad kemikalieanvändning är fullföljd, de två största kemikalierna som köps in be-
räknas minska till 50 % mot tidigare användning.

Merparten av året köptes ekologiska livsmedel in för att nå målet i åtagandet. I ett försök att minska prog-
nostiserat underskott upphörde inköp av ekologiska livsmedel, där avtal så tillät, årets tre sista månader. 
För helåret uppgick 22% av kostenhetens livsmedelsbudget inom för- och grundskolan till ekologisk mat. 
Alla nya fordon som köps in drivs antingen med HVO-bränsle eller med gas. Fortfarande finns äldre 
fordon, på både tekniska, stadsbyggnad och fastighet, som inte drivs med förnybara bränslen, varför åta-
gandet inte nås.

Resandet med stadsbussar i Ystads tätort har på alla linjer ökat under året. Ökningen varierar mellan  
1,7-18,4 % på de olika linjerna. Resandet med regionbussar har både ökat och minskat beroende på linje. 
Linjen som ökat mest är nr 337, Ystad-Tomelilla som ökat med 19,7 %. Tågresandet har i hela Skåne ökat 
under året, statistiken är dock inte helt klar ännu. Användandet av seniorkortet som delas ut till medbor-
gare över 75 år och möjliggör gratis kollektivtrafik har även ökat.

Upphandling av sophämtningsbil är klar och bilen kommer att levereras 2018, vilket kommer att innebära 
att kommunen kan erbjuda utsortering av matavfall i hela kommunen. Arbetet med källsorteringsfrågan i 
kommunens alla verksamheter kommer att fortsätta under 2018. Alla planerade åtgärder inom avfallspla-
nen har inte kunnat göras på grund av årets sparkrav.
Cykelplanen är färdigställd och godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i november. Den beräknas att 
antas av kommunfullmäktige i februari 2018.
För att nå minskad energianvändning 2020 förses två äldreboenden med solenergi med färdigställande 
under 2018.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Målsättningen är att planerade investeringar ska utfö-
ras enligt plan och minst 90 % ska vara upparbetat/
genomfört

Energianvändningen avseende mediaförsörjning i det 
kommunala fastighetsbeståndet ska minska. Max 143 
kr/kvm

Den upparbetade investeringsvolymen är 60%. Planerade projekt pågår enligt plan, men resurserna inom 
förvaltningen, räcker inte till för att fullfölja alla kommunfinansierade projekt. Det primära målet om 
ökad befolkning och bostadsutbyggnad i takt med denna gör att exploateringsprojekt prioriteras.
Planerade investeringar för att minska energianvändningen i fastighetsbeståndet har genomförts.

Personal
Både frisknärvaro och tillsvidareanställningar har ökat under 2017 jämfört med utfall 2016. Antalet hel-
tidsanställda har ökat, bland annat till följd av att 10 tidigare säsongsanställda på parkenheten från våren 
2017 fick fasta helårstjänster.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Fastighet
Fastighetsunderhåll, kr/kvm 130 150 -20
Mediaförsörjning, kr/ kvm 131 143 -12
(el, vatten och värme)

Mark- plan- och exploatering
Tecknade köpeavtal privatpersoner 13 20 -7
Försåld industrimark, kvadratmeter 11 700 15 000 -3 300
Markanvisning exploatör, lägenhet 108 200 -92
Stadsbyggnad
Antal antagna/godkända detaljplaner 8 8 -
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 0 0 -
Antal pågående detaljplaner 22 25 -3
Antal program 1 1 -
Antal förrättningsförberedelser 13 10 3
Antal husutsättningar 128 50 78
Antal grundkartor 5 8 -3
Antal nybyggnadskartor 118 80 6
Avfall
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 006 6 900 106
Mängd brännbart hushållsavfall, kilo/invånare 238 238 -
Mängd matavfall, ton 1 171 1 200 -29
Vatten och avlopp
Antal kubikmeter producerat vatten 3 100 000 2 200 000 900 000
Antal kubikmeter sålt vatten 2 500 000 2 200 000 300 000
Kost- och lokalvård
Antal portioner lunch, skola och förskola 666 639 600 000 66 639
Antal portioner äldreomsorg, lunch pensionärer 30 975 25 000 5 975
Antal portioner, äldreomsorg, matdistribution 50 392 44 000 6 392
Inköp ekologiska livsmedel för- och grundskola, % 22 % 25 % -3 %

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,7 -0,8 0,1
Administration och utveckling -2,6 -6,6 4,0
Fastighetsavdelningen 9,0 14,9 -5,9
Stadsbyggnad -6,6 -9,5 2,9
Teknisk avdelning - trafik 4,5 3,6 0,9
Teknisk avdelning - gata och park -51,3 -54,2 2,9
Teknisk avdelning - avfall 0,0 0,0 -
Teknisk avdelning - vatten och avlopp 0,0 0,0 -
Kost- och lokalvård -8,6 -6,5 -2,1
Summa -56,3 -59,1 2,8
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Energieffektivisering -6,4 -6,6 0,2
Planerat fastighetsunderhåll -11,0 -11,0 -
Ystad Arena -4,6 -9,0 4,4
Ystad Arena, Bowlinghall -0,7 -0,4 -0,3
Surbrunnskolan -11,3 -10,0 -1,3
Regementsgatan -2,2 -26,0 23,8
Samlingsprojekt beläggning -8,8 -8,3 -0,5
Utbyggnadslov Ystads avloppsreningsverk -6,4 -10,0 3,6
Vatten och avlopp, utbyggnad -12,8 -28,3 15,5
Ystads framtida vattenförsörjning -0,4 -2,5 -2,1
Övriga investeringar -83,3 -132,9 53,8
Summa -147,9 -245,0 97,1

• Effektiviseringarna har genomförts enligt plan. Åtgärderna redovisas i energibokslut 2017.
• Sista byggnadsetappen för Ystad Arena färdigställdes våren 2017, den innehöll ett nytt gym och fär-

digställande av markmiljön.
• Arbetet med projektering av ny F-6 skola Surbrunnsområdet (Källan) startades hösten 2017. Arbets-

namnet för skolan är Källan.
• Asfalteringar har genomförts enligt asfaltplanen. Ny asfaltsplan för åren 2018-2019 är under fram-

tagande.
• Ombyggnationen av Oskarsparkeringen pågår.
• Ombyggnationen av Herrestadsgatan är nästan klar. Färdigställandet återstår vilket sker under våren 

2018.
• Entreprenaden för ombyggnationen av Regementsgatan handlades upp under hösten. Entreprenör an-

togs och igångsättningstillstånd gavs av kommunstyrelsen. Byggnationen kommer att ske i deletapper 
och beräknas vara klar i mitten av 2019. 

• Ombyggnaden av Edvinshems området etapp 1(västra, norra samt östra Ankargatan) har färdigställts 
under 2017. Etapp 2 påbörjas under våren 2018 där Propellergatorna och Dykaregatan ingår.

• Inom projektet Fokus byarna har utvecklingen av mötesplatsen i Sövestad påbörjats – gunga samt 
grillkåta är på plats. Köpingebro har fått en ny multisportbana samt nya boulebanor och i Glemming-
ebro har multisportarenan kompletterats med en isrink.

• Byggnationen pågår av gång- och cykelbana längs delar av Kristianstadsvägen.
• Projektering pågår av inför ombyggnationen av Källsjövägen.

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt Utfall totalt 
t o m 171231

Budget
totalt

Prognos
totalt

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -24,4 -58,2 -58,2 -
Ystad Arena -505,1 -509,5 -507,3 2,2
Ystad Arena, Bowlinghall -17,6 -17,3 -17,6 -0,3
Surbrunnsskolan -11,3 -250,0 -250,0 -
Regementsgatan -3,1 -27,0 -27,0 -
Utbyggnad Ystads avloppsreningsverk -181,8 -185,5 -185,5 -
Vatten och avlopp, utbyggnad -14,5 -110,0 -110,0 -
Ystads framtida vattenförsörjning -207,9 -210,0 -208,9 1,1
Summa -965,7 -1 353,8 -1 350,8 3,0
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Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

Intäkter 233,4 90,7 142,7
Kostnader -841,4 -691,6 -149,8
(varav kapitaltjänst) -2,7 -2,5 -0,2
Summa -608,0 -600,9 -7,1

Verksamhet
Förvaltningschef, kansli och verksamhetsstab
Under året har en ny organisationsstruktur arbetats fram för att möta de utmaningarna som nämnden har 
och står inför. Anledningarna till att omarbeta den befintliga strukturen har varit för att öka samsynen i 
uppdraget och fördjupa samverkan samt tydliggöra myndighets- och verksamhetsutövningen. Organisa-
tionsändringen genomförs den 1 januari 2018. 

Ledningssystemet för kvalitet har fortsatt att utvecklas under året med syfte att tydliggöra viktiga proces-
ser inom respektive avdelningar. Målet är att förvaltningen och nämnden ska få en bättre överblick på hela 
organisationen för bättre styrning och ledning. Under senare delen av året har projektet med att införa en 
digital verksamhetsplan (stratsys) påbörjats. I detta kommer nämnden analysera behovet av ett verksam-
hetsstöd avseende ledningssystemet. En rapport och analys av nämndens kommande behov av särskilda 
boende och verksamhetslokaler har genomförts. Analysen ligger som en grund till kommande satsningar 
för nämndens målgrupper. 

Den delregionala samverkan utifrån den regionala överenskommelsen har följts under året. Psykiatrisam-
arbetet inom sydost fortgår som tidigare och nya planer med riktade insatser för psykisk ohälsa har tagits 
fram. Verksamheten är fortfarande helt statsfinansierad. Förvaltningschefen representerar sydost i social-
chefsrådsnätverket som organiseras via kommunförbundet samt är ledamot i föreningen Sveriges Social-
chefer. Den interna samverkan med kultur och utbildning har fortgått under året och projektet 1+1=3 har 
slutrapporterats. Förutom satsningen att arbeta med skolfrånvaron har modellen för strategisk samverkan 
på kommunledningsnivå implementerats.

Funktionsnedsatta och socialpsykiatrin
Kommunen hade vid årets slut 19 icke verkställda beslut avseende bostäder med särskild service. Flera per-
soner har väntat mer än ett år på boende. Ett nytt serviceboende med 10 lägenheter stod klart i december 
med inflyttning i januari 2018. 

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete med att organisera verksamheten för att på bästa sätt tillgodose 
brukares behov och för att säkerställa en god arbetsmiljö. Under året har diverse renoveringar och upp-
fräschningar av lokaler och utemiljö genomförts för brukares och personals trivsel. Anhöriga och gode 
män ses som en viktig del i verksamheten och bjuds regelbundet in till anhörigträffar.

Flera händelser med utmanande beteende mellan brukare och mot personal har inträffat under året. För 
att skapa trygghet har berörda verksamheter genomfört noggranna analyser över händelserna och vidtagit 
åtgärder i form av förändrade arbetssätt, metodhandledning och lokalmässiga anpassningar. Åtgärderna 
har haft god effekt. 

Inom den dagliga verksamheten har två nya verksamheter startat upp; en caféverksamhet förlagd på polis-
stationen samt en på Karl XII gata. Samtliga enheter har fått tillgång till WiFi. Antalet brukardatorer har 
utökats och verksamheten har investerat i fler iPads. Detta har lett till att utbudet av aktiviteter har ökat 
för deltagarna och att fler aktiviteter kan anpassas till deltagarnas behov. Vidare har renoveringar, nya 
hjälpmedel och lokalanpassningar ökat tillgängligheten, vilket resulterat i en förbättring av arbetsmiljön 
för såväl brukare som medarbetare.

Boendestödet har genomfört ett förändringsarbete som innebär att varje brukare numera har två-tre kon-
taktmän. Syftet har varit att säkerställa brukarnas trygghet med fler än en boendestödjare så att insatserna 
kan utföras även under semestertider eller vid annan korttidsfrånvaro hos medarbetare.



83SocialnämndSocialnämnd
82

Vid utgången av 2017 hade sju personer beslut om personlig assistans enligt lagen om stöd och service. En 
person hade beslut om personlig assistans enligt socialtjänstlagen. Vid samma tidpunkt hade 45 personer 
i Ystads kommun beslut om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken. Kommunen är utförare till 
två av dessa ärenden. 

Individ och familjeomsorgen
Arbete- och försörjningsenheten har under hösten genomfört en omorganisering av arbetet. Enheten består 
nu av en mottagningsgrupp som tar emot nybesök och akuta ärenden. En vägledningsgrupp som arbetar 
med extern samverkan för att lotsa sökande till rätt stöd och ersättningar. Enheten har arbetat aktivt med 
att sänka antalet dagar från första kontakt till beslut. Under 2016 var genomsnittet 22 dagar vilket sänktes 
till 16 dagar under 2017. 

Inom barn- och familjeenheten har antalet inkomna anmälningar ökat från 583 (2016) till 611 (2017). 
Den största skillnaden är dock ökningen av antalet inledda utredningar från 127 (2016) till 164 (2017). 
Antalet placerade barn utanför det egna hemmet har gått från 50 (2016) till 59 (2017). Socialnämn-
den har beslutat att verksamhetens behandlingsmål främst ska uppnås genom öppenvårdsinsatser. För att 
klara uppdraget satsade nämnden medel motsvarande 1,0 årsarbetare och verksamheten prioriterade om 
i personalbudgeten motsvarande 2,0 årsarbetare. Inom det förebyggande arbetet har en Cope-kurs för 
föräldrar med barn i åldern 3-11 år genomförts. Det har även genomförts två Macken-grupper för barn i 
familjer med känslomässig sjukdom. Under hösten startades en ny gruppverksamhet, barn i föräldrarnas 
fokus, som riktar sig till föräldrar med samarbetssvårigheter. 

Inom rådgivningsbyrån har antalet anmälningar från sjukvården ökat och alla av allvarlig karaktär. Under 
året har 38 personer utretts enligt lagen om vård av missbrukare jämfört med 25 stycken 2016. Enheten 
har uppmärksammat att behovet av stöd till anhöriga efterfrågas i allt högre utsträckning än tidigare. 

Inom enheten för nyanlända har 84 nyanlända mottagits i enlighet med anvisningstalet. Bristen på boende 
har kvarstått och tillfälliga privata boendealternativ och kollektivboende har löst frågan. Kommunen har 
inte tagit emot några ensamkommande under året samt att antalet minskar konstant. Den största anled-
ningen till minskningen är att ansvaret övergått till staten då den unge fyller 18 år. Detta har medfört att 
verksamheten hela tiden anpassas efter rådande omständigheter. 

Vård och omsorg
Under året har antalet brukare ökat i hemtjänsten, från 571 i januari till 607 i december. Ökningen var 
förväntad utifrån befolkningsprognosen. Arbetslagen har vuxit vilket medfört omflyttningar av arbetslag 
och nya geografiska indelningar. Ändringarna har varit nödvändiga för att förbättra kontinuiteten för bru-
karna och arbetsmiljömässigt för chefer och personal. De särskilda boendena hade i det första kvartalet 
lediga platser, under sommaren uppstod en kösituation som höll i sig hela året. Det har lett till att boende 
inte kunnat verkställas inom tre månader. 

Seniorernas Hus har etablerat sig mer i kommunen och antalet besök på Seniorernas hus har ökat. Verk-
samheten har under året haft 14 774 besök. Eftersom verksamheten startades under maj 2016 finns ingen 
jämförelsestatistik. Seniorernas hus har anordnat 940 aktiviteter, utöver de aktiviteter som anordnas av 
föreningarna.

Anhörigsamordnaren har under 2017 varit i kontakt med 117 nya anhöriga varav 97 personer har deltagit 
i utbildning eller i anhöriggrupp. Det kan konstateras att det återigen är en ökning av antalet personer som 
genom besök, hembesök och samtal behöver anhörigstödet. 

Informationscenter har mottagit ett 50-tal samtal från allmänheten gällande förfrågningar om till exempel 
boendeformer för äldre i Ystads kommun och även samtal angående vem som ska kontaktas för olika 
insatser när det gäller hemtjänst. Samtal kommer också angående frågor kring kostnader och vilka rät-
tigheter som finns när det gäller att få stöd och hjälp från kommunen.
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Digitaliseringen av trygghetslarmen är nu genomförd och upphandlingen av trygghetslarmskedjan slutför-
des genom avrop av SKL:s Kommentusavtal för digital trygghetslarmskedja. Kostnaden för trygghetslarm 
har ökat för kommunen, numera bekostar kommunen abonnemangen, 50 kr/mån/person, det digitala 
larmet är cirka 30 % dyrare än det analoga.

En måltidsutredning gjordes under 2017 för Vård och Omsorgs verksamheter samt Kostenheten. Syftet 
med utredningen var att få en bättre fungerande matdistribution till brukare inom hemtjänsten samt att få 
en likvärdig kvalitet på maten inom särskilt boende. Utredningen visade på brister i kosten och måltiderna 
både inom hemtjänsten och på Särskilt boende. En handlingsplan med aktiviteter och åtgärder togs fram, 
som verksamheterna har arbetat med tillsammans med Kostenheten

I samband med antagandet av kommunfullmäktiges policy rätten till heltid, valdes två enheter ut till att 
ingå i projektet ”Mer tid i Ystad” 2018. Inom avdelning är det 36 % av den tillsvidareanställda personalen 
som arbetar heltid. Planering för genomförandet har pågått under hösten 2017. Alla tillsvidareanställda 
kommer att under ett års tid få en heltidsanställning som de sedan kan söka tjänstledigt från. Projektet 
kommer därefter att utvärderas för att kunna implementeras i övriga verksamheter.

Arbetsmiljöverket har under hösten genomfört inspektioner som visade på brister i den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Främst härleds detta till att chefer har ett stort antal underställda medarbetare. 
Kartläggning är genomförd för enhetschefernas arbetssituation som visar på att det saknas riskbedöm-
ningar och att resurser saknas för att tillsätta fler tjänster. 

Avdelningen har arbetat med aktiviteter för att höja frisknärvaron, främst har insatserna riktats till att 
sänka korttidsfrånvaron. Övertidsuttaget är fortsatt högt vilket beror på att tillgängliga vikarier saknas. 
Personal som arbetar övertid kan öka risken för högre sjukfrånvaro, vilket i sin tur ökar behovet av fler 
vikarier. Rekrytering av utbildad vård- och omsorgspersonal är fortsatt stor. Detta har lett till ett projekt 
inom hemtjänsten, där en grupp sköter städinsatserna hemma hos brukarna.

Hälsa och stöd
Antalet patienter med demensdiagnos fortsätter att bli fler, vilket samtidigt gett behov av fler förebyggande 
insatser, till såväl anhöriga som patienter som ännu inte diagnostiserats. Inom demensområdet finns 
fortfarande en utvecklingspotential både då det gäller teamarbetet, kontinuitet och tidigt insatta kognitiva 
hjälpmedel. Det är av stor vikt att fortsätta utveckla det multiprofessionella teamarbetet oavsett om man 
har en demens- eller somatisk diagnos. 

Under 2013 infördes en nollvision för medicinskt färdigbehandlade, något som under 2017 inte uppnåtts. 
Orsaken till detta har varit ett ökat behov av särskilda boendeplatser under året och ökat behov av väx-
elvård, som medfört brist på korttidsplatser. Antalet patienter i verksamheten har blivit fler med en ökad 
komplexitet i fler ärenden än tidigare. Likaså har antalet ordinationer för tekniska hjälpmedel ökat. Orsa-
ken härleds till att färre antal patienter har fler hjälpmedel eller att patienter använder hjälpmedel under 
så långt tid att de blir utslitna och behöver bytas ut. 

Stödenheten har haft en hög beläggning, vilket föranlett högre personalkostnader samt i viss mån plats-
brist som gett kostnader för färdigbehandlade. Platsbristen har inneburit att växelvårdsbeslut inte kunna 
verkställas, med ökade klagomål som följd. Antal bokade växelvårdsdygn har ökat senaste åren, från 2015 
till 2017 är ökningen drygt 40 %. Beläggningen ökade från 87,7% föregående år till 92,7%. Bokning av 
växelvårdsplatser har ökat två år i rad och alla behov har inte kunnat tillgodoses under året. Flödet från 
Stödenheten till de särskilda boendena har förbättrats genom processkartläggning av boendekoordina-
tion. Dock stannar processen ofta av då tillgången på lediga lägenheter varit begränsad framför allt under 
senare delen av året.

Biståndshandläggarna har under året fortsatt arbetet med att införa utredningsinstrumentet för individens 
behov i centrum, IBIC. Instrumentet ger stöd för att identifiera och beskriva individens behov, resurser, 
mål och resultat. Det är framtaget av Socialstyrelsen och införandet är ett långsiktigt förändringsarbete. 
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Ekonomi
Socialnämndens resultat blev ett underskott med 7,1 mkr. I resultatet ingår resultatföring av gamla scha-
blonersättningar från migrationsverket med 4,0 mkr.
 
Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet redovisar ett överskott med 2,1 mkr. Överskottet 
beror till största delen på att utvecklingsmedel inte använts.

Avdelningen för Funktionsnedsättning och socialpsykiatri redovisar ett underskott med 4,6 mkr. Under-
skottet beror på att det i budgeten saknas täckning för framför allt de externa placeringarna. Vidare har 
ett förväntat vite på 0,6 mkr på grund av ej verkställda beslut bokats upp för 2017. Resultatet för kom-
munens egna verksamheter landar däremot på ett överskott.  

Individ och familjeomsorgen redovisar ett överskott med 5,7 mkr. Kostnaden för externa placeringar av 
vuxna, barn och unga har varit höga under året och redovisar sammantaget ett underskott mot budget 
med 2,5 mkr. Kostnaden för försörjningsstöd ökade under året och redovisade ett underskott med 1,5 
mkr. Enheten för nyanlända redovisade ett överskott med 8,3 mkr. Här ingår schablonersättningen med 
4,0 mkr.

Resultatet för Vård och omsorg blev ett underskott med 3,6 mkr. Hemtjänsten redovisar underskott med 
2,9 mkr och beror på ett ökat antal brukare och brukare med hög vårdtyngd. Särskilda boende redovisar 
underskott med 2,1 mkr och beror främst på förstärkt bemanning på två av boendena. Övrig verksamhet 
och enhetsgemensamt redovisar överskott.

Avdelningen för Hälsa och stöd redovisar ett underskott med 6,4 mkr. Sjuksköterskeverksamheten redo-
visar ett underskott med 2,7 mkr då bemanningen varit högre än budgeterat på grund av fler brukare. 
Stödenheten har haft hög beläggning under året vilket krävt stärkt bemanning. Verksamheten redovisar 
underskott med 1,1 mkr. Även tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning redovisar underskott medan 
enhetsgemensam verksamhet redovisar ett litet överskott. Ett särskilt boende, Vigavägen, drivs på entre-
prenad av Förenade Care AB och motsvarar cirka 10 % av verksamheten.

Framtid
För att möta utvecklingen med bland annat fler äldre över 65 år har förvaltningen organiserats om från 
den 1 januari 2018. Vård- och omsorgsinsatserna för äldre medborgare har ökat konstant de senaste åren. 
Detta har lett till att verksamheten för vård och omsorg och hälso- och sjukvården vuxit. Utvecklingen 
har påvisat behov av större samverkan och samsyn kring brukare och patienter. För att möta utvecklingen 
organisatoriskt bildar de tidigare avdelningarna Vård- och omsorg och Hälsa- och stöd, den nya avdel-
ningen Hälsa, vård och omsorg. Avdelningen leds av en gemensam verksamhetschef och avdelningen orga-
niseras i tre områden, hemtjänst, särskilt boende och hälso- och sjukvård. Myndighetsutövningen avseende 
funktionsnedsättning och socialpsykiatri och vård och omsorg, överförs till avdelningen för individ- och 
familjeomsorgen. Ändringen syftar till att tydliggöra ansvaret för förvaltningens myndighetsutövning kon-
tra verksamhetsutövning. Förändringen kommer i sin förlängning påverka den interna resursfördelningen 
vilket i sin tur föranleder ett behov av att ta fram en tydlig resursfördelningsmodell under året. Implemen-
teringen av den nya organisationen för social omsorg kommer att ske under året. 

Den interna och externa samverkan kommer vara en prioriterad metod för att klara av kommunens upp-
drag. En del samverkan handlar om att utröna samordningsvinster inom flera områden och målgrupper. 
De områden som är identifierade är bland annat arbetsmarknadsinsatser, integrationsfrågor, barn och 
unga, vård- och serviceinsatser, boende och lokaler. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att 
identifiera och kartlägga viktiga huvudprocesser. Arbetet kommer i sin förlängning leda till olika effek-
tiviseringar, varav digitalisering kommer att vara en. Boende- och lokalfrågorna kommer fortsätta att ta 
mycket tid i anspråk. Viktiga steg har tagits med att samordna hela kommunens behov av boende och 
lokaler. Det kommer fortsatt finnas behov av fler biståndsprövade boende för funktionsnedsatta och för 
äldre medborgare. Behovet av fler biståndsprövade boende kan i viss mån dämpas utifrån tillgängligheten 
av ordinära boenden och andra former av bostäder t ex trygghetslägenheter, kollektivboende etc. 
Frågor avseende integration kommer fortsatt påverka nämndens verksamheter. Det gäller bostäder till de 
nyanlända som fördelats till kommunen. Det handlar om ge stöd till arbete främst i de fall där etablerings-
ersättningen utgått, vilket i sin tur kan föranleda ett ekonomiskt bistånd. Det gäller även omställningen av 
befintlig verksamhet allteftersom antalet ensamkommande ungdomar minskar. 
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Kommunens demografiska utveckling gällande personer över 65 år kommer fortsatt vara hög. För de som 
överstiger 80 år kommer behovet av kommunala insatser öka. Det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser, 
omsorg- och serviceinsatser och andra vägledande och stödjande insatser, tekniska hjälpmedel, bostads-
anpassningar i ordinärt boende och i särskilda boenden. En stor utmaning ligger i vem som ska sköta 
arbetet. Nämndens framtidsanalys visar på att det behöver rekryteras många utbildade undersköterskor 
och övrig omsorgspersonal. Vidare kommer avdelningarna hälsa, vård och omsorg samt funktionsnedsatta 
och socialpsykiatrin arbeta vidare med policyn för rätten till heltid. Det kommer även fortsättningsvis vara 
ett prioriterat arbete med att sänka korttidsfrånvaron. Resultatet från medarbetarundersökningen 2017 
kommer ligga till grund för åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och höja arbetsglädjen. 

Det finns i dag ett stort antal digitala lösningar på marknaden som riktar sig till äldreomsorgens aktörer, 
till exempel natttillsyn via kamera, digitala signeringar av insatser och läkemedelshandräkning, inköp av 
dagligvaror via nätet som kan komplettera de insatser som utförs i dag. Det finns tyvärr också ett visst 
motstånd, upplevelse av oro inför att införa digitala tjänster både från verksamheter och från medbor-
garna som kan erbjudas tjänsterna. Att använda välfärdsteknologi inom äldreomsorgen är nödvändigt. 
Brukarna kommer att efterfråga andra typer av tjänster och här behövs planering och investering i olika 
typer av produkter. Det blir allt svårare att rekrytera personal och därför behövs tekniska lösningar som 
kan vara ett komplement till den ordinarie personalen. Särskilda boenden och hemtjänsten i Ystads kom-
mun bör på sikt kunna erbjuda ett annat utbud av digitalisering i vardagen.

Den nya lagen och överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från slutenvården kommer att på-
verka flera delar i organisationen. Den kommer ställa ett allt högre krav på ett flexibelt arbetssätt där alla 
yrkesprofessioner måste samverka för att den enskilde på bästa sätt kan få sin omvårdnad och service. 
Det kommer också föranleda behov av helgtjänstgöring av olika yrkeskategorier och chefer. Utvecklingen 
kommer att följas kontinuerligt under 2018. 

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

1 % befolkningsökning Påtala behovet av fibernät inom socialnämndens verk-
samheter.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Demokrati och delaktighet för alla Påtala behovet av fiber inom socialnämndens verk-
samhet.

Utveckla brukarinflytandet.

Utveckla 24-timmarsmyndigheten för medborgaren.

Införandet av utredningsmodellen individens behov i centrum är inte fullt ut genomförd. Handläggare 
inom funktionsnedsatta och socialpsykiatrin är den grupp som kvarstår att utbilda i metoden. Implemen-
teringen av arbetssättet införs succesivt inom verksamheterna. Målet med att ta fram fler e – tjänster har 
inte kunnat genomföras. Nämnden har prioriterat andra verksamhetsområden. Det kommunövergripande 
stödet behöver stärkas och i detta arbete behövs en kommunövergripande strategi/samordning tas fram för 
att utveckla digitaliseringen och e - tjänsterna. 



87SocialnämndSocialnämnd
86

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Fortsätta med projektet 1+1=3 samt övergripande 
konsultteam (ÖKT) för barn i behov av särskilt stöd 
inom socialnämndens verksamheter.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Att under 2017 utveckla en kulturgaranti för äldre i 
samråd med Kulturnämnden.

Utveckla och förenkla processer kring stödinsatser.

En framtidsplan för Social omsorg ska finnas.

Arbetet med att säkra ledningssystemet genom att kartlägga och tydliggöra viktiga processer kommer 
vara ett ständigt pågående arbete. Bedömningen är dock att nämnden har infört ett ledningssystem som är 
användbart i praktiken och att implementeringen är genomförd.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Tillgodose behovet av personal med rätt kompetens.

Öka frisknärvaron.

Stärkt delaktighet och inflytande hos personalen.

Målet med att öka frisknärvaron till 93 % inom hela social omsorg har inte nåtts full ut, resultatet landade 
på 92,1%.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Verka för en kemikaliesmart vardag.

Barn, unga, föräldrar och familjer erbjuds det stöd de 
behöver för att barnet/den unge ska uppnå en god fy-
sisk och psykisk hälsa.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Verksamheterna ska vara kostnads-
effektiva och ekonomin ska vara i 
balans

Uppnå en kostnadseffektiv verksamhet i enlighet med 
gällande lagstiftning inom befintlig budgetram.

Socialnämndens resultat blev ett underskott med 7,1 mkr. I resultatet ingår resultatföring av gamla scha-
blonersättningar från migrationsverket med 4,0 mkr. Underskottet beror på ökade kostnader för externa 
placeringar samt volymökningar främst inom äldreomsorgen.
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Personal
Frisknärvaron har varit 92,1 % i genomsnitt under året vilket är en liten förbättring jämfört med 2016. 
Antalet anställda har ökat något jämfört med 2016, främst inom vård och omsorg.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 83 84 1
Korttidsboende
-Antal helårsplatser
Vuxna 2 3 1
Barn o unga 6,3 10 3,7
Minst andel nöjda i brukarenkät Ej genomfört >80 % -

Individ och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd 302 360 58
Antal vårddygn i hem för vård eller boende
- Vuxna 3 990 2 500 -1 490
- Barn 2 380 2 300 -80
Antal vårddygn i familjehem 14 677 11 900 -2 777
Minst andel nöjda i brukarenkät > 80 % >80 % -

Vård och Omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
- antal helårsplatser 294 310 16
Korttidsplatser
- Antal helårsplatser 19 20 1,0
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser 3,0 2,0 -1,0
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 %)  

6 194
 

6 250
 

56
Minst andel nöjda i brukarenkät Ej genomfört >80%

Hälsa och stöd
Minst andel nöjda i brukarenkät > 80 % >80% -
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2017

Budget 
2017

Avvikelse

Politisk verksamhet -1,1 -1,3 0,1
Gemensam verksamhet -25,2 -27,3 2,0
Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri -133,0 -128,4 -4,6
Individ och Familjeomsorg -70,7 -76,1 5,4
Vård och Omsorg -269,7 -266,0 -3,6
Hälsa och Stöd -108,1 -101,7 -6,4
Summa -607,8 -600,7 -7,1

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2017

Budget
2017

Avvikelse

Trygghetslarm 1,0 1,0 0
Inventarier Karl XII 0,1 0,5 0,4
Nytt äldreboende 0 2,0 2,0
Inventarier Löderupsgården 0,1 0,3 0,2
Lokalanpassningar 0,5 2,0 1,4
Delsumma 1,7 5,8 4,1

Nämndsinvesteringar 0,8 1,5 0,7

Summa 2,5 7,3 4,8

Nämnden har en positiv avvikelse på de investeringar som är beslutade av kommunfullmäktige med 4,1 
mkr. De medel som inte använts till inventarier Karl XII, nytt äldreboende och inventarier Löderupsgården 
kommer nämnden begära att få överförda till 2018 i samband med kompletteringsbudgeten.

Nämnden har möjlighet att använda 1,5 mkr i nämndsinvesteringar. Utfallet för 2017 är 0,8 mkr.
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Revisionen

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

Intäkter - - -
Kostnader -1,2 -1,3 -
(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-)
Summa -1,2 -1,3 0,1

Verksamhet
I enlighet med kommunallagens krav har revisorerna granskat all verksamhet som bedrivs inom nämn-
dernas verksamhetsområden. Revisorerna har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna har också genom lekmannarevisorerna granskat den verksamhet 
som bedrivs i kommunens bolag AB Ystadbostäder, Ystad Industrifastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystad 
Hamn Logistik AB, Ystads Teater AB, AB Ystad Saltsjöbad och Ytornet AB. Två av revisorerna i Ystads 
kommun är revisorer för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. Ur gruppen förtroendevalda revisorer har 
en revisor utsetts till respektive kommunalförbund Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad Öster-
lenregionens Miljöförbund och Sydskånska gymnasieförbundet.

Revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som anses motiverat. 
Planeringen av granskningsinsatserna har föregåtts av en riskanalys. Med utgångspunkt från analysen har 
ett antal granskningsområden prioriterats. Dessa har dokumenterats i en revisionsplan för 2017. 

Under året har revisorerna gjort ett antal djupgranskningar:
• Granskning av styrning, uppföljning och intern kontroll avseende tekniska avdelningen
• Granskning av informationssäkerhet
• Granskning av målstyrning
• Granskning av hantering av partistöd och förtroendevaldas ersättning för förlorad arbetsinkomst
• Granskning av intern kontroll 
• Granskning av kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten
• Delårsrapport per 2017-08-31
• Bokslut/årsredovisning 2017
• Uppföljning av granskningar genomförda 2016

Lekmannarevisorerna har gjort en granskning av bolagens arbete med intern kontroll. 
 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Detta sker bland annat genom studier av protokoll, styr-
dokument och annan dokumentation av relevans. Revisorerna är indelade i grupper och varje grupp följer 
ett särskilt verksamhetsområde. Minst två gånger per år besöker revisorerna nämnder och bolag för in-
formation. Detta sker vanligtvis i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Under 2017 har revi-
sorerna varit på studiebesök på det särskilda boendet på Vigavägen samt Ystads reningsverk. Revisorerna 
får också information genom att bjuda in nämnds-, bolags- och/eller verksamhetsföreträdare till samman-
träden.

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under 2017 har 
revisorerna återkopplat resultatet av genomförda granskningar till de nämnder som granskats. Resultatet 
av djupgranskningar har fortlöpande överlämnats till fullmäktige. Djupgranskningar, missiv och inkomna 
svar på granskningar publiceras fortlöpande på revisorernas webbplats. Revisorerna har genom att sända 
en enkät till fullmäktiges ledamöter undersökt fullmäktiges uppfattning om revisionens arbete. Resultatet 
av enkäten har återkopplats till kommunfullmäktige.   

Revisorerna har regelbundet haft erfarenhetsutbyte och samverkan med revisorerna i Simrishamn, Tome-
lilla, Skurup och Sjöbo kommuner. Under året har revisorerna deltagit i utbildningar som anordnats av 
EY. Revisorerna och lekmannarevisorerna har under året anlitat EY (Ernst & Young AB) som sakkunnigt 
biträde. 
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2017

Budget
2017

Avvikelse

Intäkter 1 904,1 1 933,8 -29,7
Kostnader -408,6 -455,1 46,5
(varav kapitaltjänst) (-0,3) (-1,6) (1,3)
Summa 1 495,5 1 478,7 16,8

Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet blev det en positiv avvikelse mot budget med 16,8 
mkr.

Skatteintäkter
Överskottet för skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag blev 8,9 mkr. Kommunen följer Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendation, vilket innebär att slutavräkningen av skatteintäkterna ska 
beräknas efter SKL:s prognos. I resultatet finns i år även ett extra statsbidrag för att hantera flyktingsitua-
tionen med 12,8 mkr samt en byggbonus på 9,6 mkr.

Finansnetto
Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är väldigt låg i 
Sverige. Budgetkalkylerna för räntekostnaderna år 2017 gjordes under våren 2016. Överskottet för kom-
munens gemensamma finansiering blev totalt 13,3 mkr där 9,4 beror på räntenivån och 3,9 mkr är andra 
finansiella intäkter under året. 
Kommunen har fått en utbetalning från Kommuninvest på 3,5 mkr för ränta och överskottsutbetal-
ning som förbättrar resultatet med hela beloppet. Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att erlägga 
särskild medlemsinsats under år 2015 för att helt fullgöra den obligatoriska insatsen, vilket betyder att 
hela årets utbetalning blir en finansiell intäkt.

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna under kommungemensam verksamhet består av två delar. Dels är det de betalningar 
som görs för tidigare anställda i kommunen som numera är pensionärer. Dels är det hur kommunens pen-
sionsskuld förändras. Resultatet för 2017 blev ett underskott med totalt 4,9 mkr.

Personalförsäkringar
Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadpåslaget gav ett överskott på 1,2 mkr.

Avskrivningar och internräntor
Överskottet för kapitaltjänstkostnader blev 2,7 mkr. Överskottet beror på att verksamheterna har behövt 
budgetkompensation för nya kapitaltjänstkostnader i mindre utsträckning än det var budgeterat.

Fackliga företrädare
Under kommungemensam verksamhet finns kostnader för fackliga förträdare. Kostnaderna var 3,4 mkr 
men budgeterade till 3,0 mkr, vilket gav ett underskott med 0,4 mkr. 

Oförutsett:
I den ursprungliga budgeten för år 2017 fanns 21,7 mkr under kommunfullmäktiges anslag för oförutsett. 
Under året har pengar fördelats ut till de olika verksamheterna i kommunen, i huvudsak som kompensa-
tion för löneökningar under året. Vid årets slut återstod 0,5 mkr, vilket gav ett överskott.

Löneväxlingar
Det blev ett litet överskott på 0,1 mkr för olika löneväxlingar som gjordes under året.
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Utdelning
De kommunala bolagen har lämnat en utdelning på 8,0 mkr i enlighet med budgetbeslut.

Skadeståndsersättning
Under 2016 sa Ystads kommun upp ett avtal med ett vårdföretag och leverantören uttryckte därefter ett 
skadeståndsanspråk på Ystads kommun. I bokslutet för 2016 gjorde kommunen en reservation motsva-
rande 10,0 mkr. Denna avtalstvist är nu löst och kommunen belastas med ytterligar 4,6 mkr vilket försäm-
rar resultatet med samma belopp.

Bokbussen på torget
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Kommunens bolag och kommunalförbund

Äkta koncern
Från och med 2004-12-31 har Ystads kommun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommunens 
aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt 
Ystads Teater AB till moderbolaget Ytornet AB. I slutet av år 2010 förvärvade moderbolaget Ytornet AB 
Ystads kommuns aktier i AB Ystad Saltsjöbad. 

Ett av huvudmotiven till koncernbildningen var att skapa förutsättningar för en förbättrad ekonomisk och 
finansiell samverkan mellan kommunen och bolagen bland annat genom skattemässiga fördelar. Det andra 
huvudmotivet för koncernbildningen var möjligheterna att ytterligare kunna lyfta fram koncernnyttan. 
Man bör även betona vikten av att kommunen som helhet har ett överordnat intresse i förhållande till dess 
delar, oavsett om dessa verksamheter bedrivs i bolagsform eller i förvaltningsform. Kommunens samlade 
resurser skall nyttjas på bästa sätt så att hög kostnadseffektivitet uppnås.  Det tredje huvudmotivet är att 
tydliggöra och aktivera kommunen som ägare.  Genom moderbolaget utövas den styrning, tillsyn och 
uppföljning som anses erforderlig. Det är väsentligt att tillvarata samordningsvinster mellan företag och 
den kommunala förvaltningen samt att effektiviseringar genomförs.

YTORNET AB

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

I bolaget finns ingen personal anställd. Administrativa tjänster (ekonomi, juridik mm) köps av Ystads 
kommun. 

Ytornets styrelse och verkställande ledning följer löpande dotterbolagens verksamhet och finansiella ställ-
ning. Representanter från bolagen har under året närvarat vid ett antal av styrelsens möten. Uppföljning 
av den interna kontrollen har genomförts enligt plan. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 att anta 
styrdokumentet Bolagsstyrning i Ystads Kommun samt nya ägardirektiv för Ytornets dotterbolag. Ystad 
Teater AB:s ägardirektiv beslutades i augusti 2017.
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Ystad Energi AB

2017 2016 2015
Medelantal anställda 32 31 32
Omsättning, mkr 200,6 192,2 197,5
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (YEAB & 
YEhAB), mkr

42,4 36,1 29,8

Soliditet (YEAB) 39 37 35
Nettoinvestering, mkr 69,8 61,2 50,4

             
Årets verksamhet 
Ystad Energi AB bedriver elnätsverksamhet, värmeproduktion, värmedistribution och värmeförsäljning 
samt kommunikationsverksamhet. Från årsskiftet 2018 har Ystad Energi börja med elhandel via ett ny-
startade dotterbolag Ystad Energihandel AB. Ystad Energi AB är helägt av Ytornet AB som i sin tur är 
helägt av Ystads kommun.

Målet med den infrastruktur- och elhandelsverksamhet som YEAB representerar är att den ekonomiskt 
skall bära sig själv i en lämplig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässighet.

Överföringen från verksamheterna märker av att det är högkonjunktur då det varit högtryck på alla delar 
hela året. Det var ett något varmare år än ett normalår och energikonsumtionen är något över budget för 
fjärrvärmen samt över utfallet för både 2015 och 2016. Fjärrvärmen levererar ett gott resultat och det 
syns inte minst nu när ackumulatortanken tagits i drift. Det märks skillnad både för miljön, vilket hjälper 
driften mot fossilfri fjärrvärmeproduktion, och att driften blir jämnare för anläggningarna som körs. För 
elnäts del var överföringen över budgeterad nivå och det beror på att industrin ökat sin elanvändning un-
der året samt att fler anslutningar än budget genomförts. 

Året var energimässigt, enligt SMHI,s energiindex, 3 % varmare än ett normalår i Ystad. Cirka 20 GWh 
eller 9 % av elförbrukningen kom från lokalt producerad el inom nätområdet. 

2017 2016 2015
Fjärrvärme verkligt, GWh 135 132 127
Fjärrvärme normalårskorrigerat, GWh 139 139 138
El, GWh 220 217 212

Antalet anslutningar till fjärrvärmenätet har fortsatt att öka och under året har 55 nya kunder anslutits, 
vilket motsvarar cirka 1,4 GWh, de flesta villakunder. En fortsatt låg andel av fossila bränslen har använts 
i värmeproduktionen trots att man i år har kört mer olja än budget på grund av att det varit stora fluktua-
tioner i temperatur över dygnet och att det inte varit extern leverans från Lantmännen. Oljeförbrukningen 
har minskat under sista kvartalet då ackumulatortanken tagits i drift och framöver beräknas oljeförbruk-
ningen minska ytterligare med hjälp av ackumulatortanken och drift med RME på fler pannor.

2017 2016 2015
Fossilt bränsle 3,9 % 2,5% 1,6%
Förnyelsebart bränsle 96,1% 97,5% 98,4%
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Ny upphandling av kommunikationsoperatör för Öppets Stadsnät har genomförts under året och från 
och med september 2017 börjar det nya avtalet att gälla. De som vann upphandlingen är den befintliga 
leverantören, Open Universe. Öppet Stadsnätverksamheten har under året expanderat kraftigt med stora 
utbyggnader av nätet både på landsbygden och i staden med ett resultat mycket över budget som följd. 
Kundtillströmningen har varit mycket god. Vid årsskiftet var 3 811 kunder anslutna till det Öppna Stads-
nätet. Totalt kopplades cirka 878 in under 2017 vilket är mycket över prognos, det beror på att man kun-
nat fortsätta grävarbeten då det inte varit någon tjäle i marken denna milda vinter. Det resulterade även 
i ökade intäkter för aktiva kunder. Svartfiberuthyrningen till externa kommunikationsoperatörer ökade 
också under året. Nu finns cirka 105 mil nedgrävd ledning för Öppet Stadsnät.

Under året har det lagts ner kablar för el runt om i nätområdet och belysning i hela kommunen. Till de 
större projekten hör Öja industriområde, Västra Sjöstaden, Edvinshem, Sandskogen och i hamnområdet.

Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet 2017 med drygt 5 % och ligger på ett genomsnitt i en natio-
nell jämförelse mellan nätbolagen och under närliggande bolag. Ystad Energi fick själv 17 % höjning från 
överliggande nät från och med januari 2017. 

Fjärrvärmepriserna ligger på oförändrad nivå jämfört med föregående år både för fastighetsägare och vil-
lakunder. Fjärrvärmepriset ligger under genomsnittet i en nationell jämförelse i Sverige. Fjärrvärmepriset 
ligger andra lägst i Skåne enligt Nils Holgersson undersökningen.

Svartfibernätet har utvecklats med nya uthyrda sträckor till olika operatörer. Öppet stadsnät i Ystad har 
fortsatt sin verksamhet med en kraftig utbyggnad under hela 2017. Där är fortsatt en operatör som hyr 
plats i serverhallen, sk Colocation.

Under året har Ystad Energi anställt två nya medarbetare som ska arbeta på kundservice, då kundservice-
verksamheten flyttas från Ystads kommun till Ystad Energi från årsskiftet 2018.

Företagets mål är att arbeta mot fossilfritt 2020 och för 2017 kommer målet om att minska utsläppen mot 
föregående år inte att uppnås på grund av att det körts mer olja än budgeterat. Året 2017 har det varit ett 
extremt väder i form av stora fluktuationer i temperaturen mellan dag och natt samt att bolaget inte längre 
har leverans från Lantmännen vilket inneburit att oljeanvändningen ökat något för året. Det kortsiktiga 
målet är att minska oljeanvändning från föregående år och det långsiktiga är att vara fossilfria år 2020. 
Företaget arbetar aktivt med förbättringsåtgärder, effektiviseringar och minskade utsläpp. Oljeanvänd-
ningen kommer på sikt att minska i och med ackumulatortanken tas i drift och oljepannors övergång till 
RME som bränsle.

En av flispannorna har ett högre NOX värde än föregående år och de andra två har lägre. Målet att ha 
lägre nivåer av NOx på sikt ska klaras med hjälp av ackumulatortanken då denna ger en jämnare drift av 
pannorna. 

Ekonomi
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar på 42,4 mkr (36,1 mkr) vilket är över budget. 
En bidragande orsak till det positiva resultatet är låga räntor, fler anslutningar i alla tre verksamheterna 
samt högre volymer på elnätet på grund av högkonjunktur för industrin samt drift med ackumulatortanken 
sista kvartalet. För elnäts del har det dessutom varit lägre regionnätskostnader och nätförluster än beräk-
nat.

Målet med den infrastrukturverksamhet som YEAB representerar är att den ekonomiskt skall bära sig 
själv i en lämplig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässighet. 

De ekonomiska målen har uppnåtts och överträffats under året för Ystad Energi som helhet. Alla tre 
verksamheterna, Elnätsverksamheten, Fjärrvärmeverksamhetens och Öppet stadsnät, ligger över budget. 

För elnätsverksamheten var nätomsättningen, anslutningsintäkter och resultat över budget samt kostna-
den för nätförluster lägre. Det goda resultatet beror på att industrin går bättre än tidigare, kundtillström-
ningen i form av nya lägenhetskunder har varit hög vilket resulterat i ökad nätomsättningen mot budget, 
att kostnadssidan ligger under budgeterad nivå samt lägre räntor. 
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Fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska resultat har ökat i förhållande till budget. När det gäller försäljning 
och energiintäkter ligger det något över budget. Det ekonomiska resultatet har också ökat i förhållande till 
budget. Det beror på att kostnadssidan ligger under budgeterad nivå, framförallt lägre bränslekostnader 
och räntor samt att det har anslutits fler kunder till fjärrvärmenätet än budgeterat. Ackumulatortanken har 
också ökat på det goda resultatet. Solpaneler på nya idrottshallen har anslutits till fjärrvärmenätet under 
2017 med ett gott resultat.

Övriga mindre verksamheter såsom gatubelysning mm visar tillsammans ett positivt ekonomiskt resultat.

Då verksamheten för Ystad Energihandel byggts upp under året och ej börjat sälja el än kommer denna 
verksamhet att visa ett negativt resultat.

Årets investeringar
Totala investeringar följer budget. 

Framtiden
Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustningen av äldre anläggningsde-
lar fortsätter. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till Ystad är fortsatt aktuell, eventuellt 
beslut ligger hos regionnätsägaren. Under året kommer arbetet med att modernisera mottagningsstation 
M2, Åkesholm, att fortgå. Det är tredje året i regleringsperioden, 2016-2019, vilket innebär att förut-
sättningarna för intäktsramen från Energimarknadsinspektionen har förtydligats. Nuvarande reglering 
innebär att bolaget behöver investera mer än tidigare planerat i elnätet för att kunna tillgodoräkna sig 
anläggningstillgångarna. En investering är budgeterad avseende en mätarbytesapp kopplad till kund- och 
faktureringssystemet för att förbereda inför de stora mätarbyten som kommer framöver. En sådan investe-
ring innebär cirka 15 minuters besparing per mätare och möjliggör således ett större antal byten med egen 
personal. Investeringen beräknas ha en pay off tid på 3 - 4 år. 

Priserna på elnättjänster höjs från årsskiftet 2018 med cirka 3,5 % och ligger på ett genomsnitt i en natio-
nell jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under närliggande bolag. Ystad Energi själv fick en ökad 
kostnad för överliggande nät med 13%, vilket motsvarar mer än hela den egna prisförändring. Fjärrvär-
mepriset kommer att vara oförändrad under 2017 och Öppet Stadsnäts anslutningsavgift höjs från den 
1/7-2018. Alla kunder som beställt anslutning innan höjningen får tidigare pris.

Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att trimma pannorna för att optimera utsläppen och drift. 
Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom kompletteringar och i nybyggnadsområden. 
Upphandling pågår för utsmyckning/beklädnad av ackumulatortanken, det finns ett antal intresserade 
leverantörer. 

Under året kommer man att arbeta för att köpa en bit mark i Köpingebro för att på sikt installera sol-
fångare på tomten för leverans av värme till Köpingebros fjärrvärmenät. För att jobba mot målet fossil-
fritt 2020 kommer vi under 2017 att köra med RME, fossilfritt bränsle, på fler av oljepannor. Framöver 
kommer fjärrvärmeverksamheten också att fokusera på att vidareutveckla kunddialogen med framförallt 
stora kunder.

Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra anslut-
ningsmöjligheterna. Under året kommer bolaget att ansöka om ett sista Landsbygdsstöd. Öppet Stadsnät 
fortsätter lanseringen av anslutningar och utbyggnader tillsammans med den upphandlade kommunika-
tionsoperatören Open Universe.

Nytt affärssystem har handlats upp under 2017 och implementation pågår, påbyggnad av fler moduler 
kommer att ske under 2018.

Styrelsen för Ystad Energi beslutade i oktober 2016 att arbeta vidare med projektet att bedriva elhandel 
via partner. Ärendet lyftes till ägaren som i mars månad beslutade i Kommunfullmäktige att starta nytt 
bolag och bedriva elhandel. Under året har bolaget, Ystad Energihandel AB, etablerats, kund- och fakture-
ringssystemet byggts om, organisationen ställts om, personal utbildats och marknadsföring har påbörjats. 
Från 1 januari 2018 levererar bolaget el till kunder i prisområde 4.
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Miljö
Företaget har solceller (el) på fjärrvärmeanläggningarnas tak, ackumulatortankens topp och på förrådsta-
ket på Fridhemsgatan. Detta ger bra insikter och utvärderingsmöjligheter av olika sorters tillverkare av 
solpaneler. Solcellerna på fjärrvärmeverket har levererat 71  000 kWh och solcellerna på Fridhemsgatan 24 
har levererat 12  300 kWh. Det har även monterats solfångare på Arenans tak som värmer upp vatten till 
fjärrvärmenätet, dessa har producerat cirka 175 000 kWh värme till fjärrvärmenätet.

Under 2017 har de flesta av företagets dieselbilar och maskiner börjat köra med HVO (biodiesel), en egen 
tankstation med taggsystem har installerats.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

1 % befolkningsökning Leveranssäkerhet, mål för; 
Fjv= 99 % leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet, mål för; 
Elnät= max 10 minuter oplanerade avbrott i vårt elnät 
(SAIDI)

Leveranssäkerhet, mål för; 
ÖSY= 99,9 % tillgänglighet i passivt fibernät

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Demokrati och delaktighet för alla Minst 400 grävda anslutningar under 2017. 
Förtydligande: Detta är YE,s mål, vilket är ett delmål 
i YK bredbandsstrategi med mål att 95% av befolk-
ningen i kommunen ska ha möjlighet till anslutning 
år 2020.  

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Praktikplatser för yrkesprogram, studiebesök från 
skolor samt erbjuda sommarjobb åt ungdomar.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Utvecklingssamtal 1ggr/år
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Minska fossilt utsläpp av CO2.

Minska utsläpp av NOx

Aska återförs till skogen

Returtemperaturen ska sänkas

Minska elförbrukning i fjärrvärmeproduktionen

Nätstationer och gatubelysning ska smälta in i befint-
lig miljö

Lokala leverantörer av bränsletransporter.

Bygga ackumulatortank för att minska CO2 utsläpp 
från produktion av fjärrvärme.

Fortsatt drift över en längre period med RME på en 
EO1-panna.

Vid byte av bilar ska bästa miljöval som till exempel 
miljöbilar/elbilar väljas.

Fossilt utsläpp av CO2 är högre än plan. Stora fluktuationer i temperaturen mellan dag och natt samt att 
vi inte har leverans från Lantmännen har gjort att oljeanvändningen ökat i år. Oljeanvändningen kommer 
att minska igen i och med ackumulatortanken tas i drift. Målet för 2017 är inte uppfyllt.

Två av pannorna hade ett lägre NOx värde än föregående år medan en av pannorna har ett högre värde. 
Detta kan härledas till att biobränslets kvalitet (mer barrflis) varit sämre under december månad.

Returtemperaturen är en tiondel högre än föregående år. Kan härledas till fyllning av ackumulatortanken 
samt stora utbyggnader i fjärrvärmenätet i Bellevueområdet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Ta fram budget som godkänns av styrelsen.
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AB Ystadbostäder

2017 2016 2015
Medelantal anställda 18,2 18,2 17,0
Omsättning mkr 101,4 98,0 95,9
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt mkr 9,1 6,2 7,0
Soliditet 19,0 19,2 19,0
Nettoinvesteringar mkr 69,4 32,2 12,9

Årets verksamhet 
Större händelser för AB Ystadbostäder har under året varit:
• Hela företagets personal är nu samlade i lokalerna på Stortorget 2 och tidigare fastighetsskötsellokaler 

har ställs om till annan verksamhet.
• Färdigställt arbetet med att strukturera och ställa i ordning arkivet enligt gällande regler.
• Översyn av samtliga datasystem med syfte att modernisera, automatisera och förbättra de olika stöd-

systemen.
• Utbyte av fossildrivna fordon till icke miljöbelastande alternativ pågår.
• Fortsatt arbete med att minimera Ystadbostäders vakanskostnader för lägenheter och lokaler.
• Påbörjat övervakning och marknadsföring av bolagets parkeringsplatser och garage i syfte att minska 

vakanskostnader.
• Aktivt arbete med att marknadsföra Ystadbostäder och Ystad både lokalt och nationellt och därmed 

inlett ett arbete som kräver en tydligare marknadsprofil.
• Förvaltningen har arbetat intensivt med att skapa ordning och reda på och i fastigheterna samt även 

rent och snyggt för kunderna på allmänna ytor.
• Projekt Havsblick, nybyggnation av 30 lägenheter och 10 LSS-lägenheter är färdigställt och inflyttning 

skedde i december.
• Projekt Grundström, nybyggnation av 36 lägenheter. Annonsering av upphandling utfördes under 

våren men inga anbud erhölls på grund av överhettad byggmarknad. Förhandling pågår förnärva-
rande med entreprenörer för uppförande av byggnaden.

• Projekt Kokillen, nybyggnation av 52 lägenheter i två huskroppar. Projektförseningar med bland an-
nat överklagat detaljplanstillägg och lång bygglovshandläggning. Bygglov beviljat december 2017 med 
villkor att detaljplan vinner laga kraft. Under 2018 upprättas förfrågningsunderlag med planerad 
upphandling och byggstart under 2018-2019

• Projekt Ystad Trädgårdsstad. Ystadbostäder planerar att bygga totalt cirka 120-130 lägenheter. Bygg-
start planeras till sommaren 2018 av etapp 1 där det ska byggas cirka 20 lägenheter. Markanvisning 
är avslutad, sju byggherrar är utsedda.

• Projekt Fridhem vindslägenheter, byggnation av 40 vindslägenheter i befintliga fastigheter. Upphand-
lingen har varit överprövad och Ystadbostäder vann tvisten och ny upphandling pågår.

• Ny förvaltningschef har rekryterats under året.
• Ystad Industrifastigheters personal finns sedan sommaren i bolagets lokaler på Stortorget och arbete 

pågår med att öka utbytet mellan företagen för ökad redundans.
• Utbildning är utförd och planering pågår för att införliva nya dataskyddslagen, GDPR i bolaget.
• Tillsammans med Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen pågår arbete med rättvis hyres-

sättning enligt treparts-överenskommelsen.
• Projektledare för underhåll av bolagets fastigheter har rekryterats och inventering samt upprättande 

av underhållsplan pågår.
• Utbildningsinsatser; personlig planering, LOU, våldsbejakande extremism, huskurage, arbetsmiljö, da-

tautbildningar, investeringskalkylering och ytterligare bransch relaterade utbildningar.
• Presentation av företaget och våra byggplaner för landshövdingen.
• Ystadbostäder har varit värd för nationellt nätverksträff genom SABO.
• Nytt försäljningsmaterial i form av 3D visualisering användas i samband med marknadsföring och 

uthyrning av projekt Havsblick.
• Förvaltningen har sysselsatt tio sommarjobbande ungdomar under semesterperioden.
• Ystadbostäder har utfört presentationsträffar med fleralet intressanta byggentreprenörer med syfte att 

etablera framtida gott samarbete.
• Försäljning av del av fastigheten Disa (latinskolan) från och med första juli till Svenska kyrkan.
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• Slutit avtal med hyresgästföreningen om hyresjustering för 2018 och 2019 med 0,89% årligen.
• Integrationsprojekt tillsammans med Ystads Kommun där bolaget medverkar vid utbildning av nyan-

lända.
• Processgenomgång av alla processer för att tydliggöra verksamheten och skapa struktur för arkivering 

av dokument.
• Uppdatering av diverse policys bland annat Fordons-, rese- och miljöpolicy.
• Bomöten har utvecklats tillsammans med hyresgästföreningen och det har startats ett antal projekt-

grupper bland boende för att påverka sin närmiljö och det finns ett intresse av att vara självförvaltare 
på olika områden vilket ska premieras.

Ekonomi
Årets resultat före bosklutsdispositioner och skatt visar en vinst på 9,1 mkr. 

Årets investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 69,4 mkr. Följande investeringar har gjorts under året:

Nybyggnadsprojekt 57,7 mkr
Ombyggnadsprojekt 5,5 mkr
Omfört från pågående arbeten till kostnadsfört 
underhåll och förgävesprojekt -0,2 mkr
Aktiverat underhåll 6,2 mkr
Maskiner och inventarier 0,2 mkr

69,4 mkr

Framtid
• Fortsatt starkt tryck på marknaden i Ystad och efterfrågan på nyproducerade lägenheter är god, stort 

intresse för kommande projekt.
• Fokus på att underhålla och vårda kulturfastigheterna för att bibehålla en attraktiv stadsmiljö.
• Fortsatt arbete med att öka delaktigheten bland hyresgästerna vid ombyggnationer och skötsel av 

byggnader och mark genom ett aktivt boinflytandearbete.
• Aktivt arbete med att minimera ekonomiska förluster för vakanser i bostäder, lokaler samt parkerings-

platser och garage.
• Aktivt bidra till utvecklingen och marknadsföringen av Ystads kommun genom att medverka vid olika 

sammanhang.
• Skapa en god arbetsmiljö för all personal som uppmuntrar till eget ansvar och därigenom ökad ar-

betsglädje.
• Ystad Industrifastigheters personal finns sedan sommaren 2017 i bolagets lokaler på Stortorget och 

arbete pågår mad att öka utbytet mellan företagen för att öka redundansen.
• Införliva nya dataskyddslagen, GDPR i bolaget.
• Tillsammans med Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen pågår arbete med rättvis hyres-

sättning enligt treparts-överenskommelsen.
• Ytterligare satsning på utbildning och utveckling av personal med syfte att öka affärsmässigheten och 

servicenivån till våra hyresgäster.
• Färdigställa översyn och upphandling av datasystem med syfte att modernisera, automatisera och 

förbättra våra olika stödsystem och därigenom ökad digitalisering.
• Fortsatt översyn av bolagets organisation och arbetssätt för att sätta våra kunder i fokus och leverera 

en hög servicenivå med en god affärsmässighet.
• Proaktivt och öppet förhållningssätt mot pressen för att visa på positiva händelser i Ystadbostäder.
• Arbeta vidare med att komplettera policys och instruktioner inom samtliga verksamhetsområden.
• Säkerställa att arbetet fortsätter med ordning och reda i våra trapphus och gårdar för att skapa en ren, 

snygg och trygg miljö.
• Strukturera arbetet med internkontroll och möjliggöra ökat deltagande från bolagets styrelse.
• Starta värdegrundsarbete som engagerar och inkluderar samtlig personal i Ystadbostäder.
• Aktivt söka nya samarbetsparter för nyproduktion och underhåll av våra byggnader.
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• Delta i arbetsmarknadsmässor för att öka attraktiviteten för fastighetsjobb och Ystad.
• Jobba aktivt med integrationsfrågor i boendet bland hyresgästerna. Ett projekt planeras ”let the child-

ren play” sommaren 2018.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

1 % befolkningsökning Tillskapa 50 st bostadslägenheter i genomsnitt 
per år under perioden 2015 – 2020.

Underhålla och vårda våra kulturfastigheter för att bi-
behålla en attraktiv stadsmiljö.

Social hänsyn vid upphandling.

Utbyggnad av fibernät i alla Ystadbostäders fastighe-
ter.

Vid nybyggnation skall konstnärlig utsmyckning ske 
som återknyter till platsens historia där så är möjligt.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Anordna praktikplatser för arbetslösa ungdomar inom 
Bolagets förvaltning av fastigheter.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Skapa en god arbetsmiljö för all personal som upp-
muntrar till eget ansvar och därigenom ökad arbets-
glädje.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Minska utsläpp av miljögifter till vatten.

Att arbeta systematiskt med att förebygga avfall med-
för minskad miljöpåverkan och kan också medföra 
minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och bättre kva-
litet i verksamheten.

Vid nyanskaffning eller byte av fordon och redskap 
ska fossilfritt drivmedel utvärderas. Vid upphandling 
av leverantörer/ entreprenörer överväga krav på ”grö-
na” transporter.

Verka för ett ökat boinflytande för våra hyresgäster.

Tillse att den yttre miljön samt gemensamma utrym-
men är i gott skick.

Verka för att tillskapa uteaktiviteter i bolagets bo-
stadskvarter som till exempel utegym.

Pågående planering av aktivitet tillsammans med kommunen inför 2018.
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Ystad Industrifastigheter AB

2017 2016 2015
Medelantal anställda 2 2 2
Omsättning mkr 30,3 30,8 28,0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt mkr 9,5 8,6 7,0
Soliditet 30 26 25
Nettoinvesteringar mkr 7,4 19,2 38,3

Årets verksamhet 
• Ombyggnad av kv Kristianstad åt Film i Skåne är färdigställt. 
• Hyresgästanpassning till Sydvest Båtkapell i kv Tändstiftet. 
• Fastigheten kv Verkmästaren är överlåten till Ystads kommun till bokfört värde 2017-05-01.
• Detaljplan för kv Lillö är antagen och markanvisning planeras under 2018.
• Ny plan begärd för kv Simrishamn som planeras för bostäder när kulturmagasinet lämnat lokalerna 

2019-2020.
• Cineteket har flyttat från kv Torna till Film i Skåne i kv Kristianstad under hösten. 
• Ombyggnad av kv Liv 4 till hemtjänsten har utförts och inflyttning sker efter årsskiftet.
• Asfaltering runt byggnad på fastigheten Pumpen 7 har påbörjats och beräknas att färdigställas under 

första månaderna 2018.
• Framtidsmat AB har flyttat in i kv Tändstiftet från och med 2017-09-01.
• Byte av VD i bolaget från och med första april.
• Förvaltare anställd från och med september månad.
• Ombyggnation av lokal för Godisboxen på Heden 3.
• Startat upp arbete med eventuell nyproduktion av lokaler för WME.
• Ser över möjligheten för ladduttag för bussar på Cylindern 1.
• Byggnation av toalett i gamla Zimtrades lokaler.
• Ystads Industrifastigheters personal är lokaliserade i Ystadbostäders lokaler på Stortorget och arbete 

pågår med att öka utbytet mellan företagen för att öka redundansen.
• Har under hösten bytt IT system för ekonomi och fastighetsförvaltning så att Industrifastigheter och 

Ystadbostäder nu har samma system.

Ekonomi
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 9,5 mkr. 

Årets investeringar
Årets investering uppgår till 7,4 mkr varav 5,5 mkr avser ombyggnad av kv Liv 4.

Framtid
• Arbete kommer att startas upp med att införa nya dataskyddslagen, GPDR i bolaget.
• Ystads Industrifastigheters personal finns sedan sommaren i Ystadbostäders lokaler på Stortorget och 

arbetet fortsätter med att öka utbytet mellan företagen för att öka redundansen.
• Besiktiga samtliga fastigheter och upprätta underhållsplaner på kort och lång sikt.
• Träffa samtliga verksamhetsansvariga för att diskutera framtida behov och utveckling.
• Besikta och upprätta drift och skötselprogram för installationer i fastigheterna.
• Gå igenom och ta fram skötselprogram för yttre skötsel av mark.
• Se över och omarbeta hyreskontrakt med aktuella gränsdragningslistor.
• Se över och systematisera myndighetsbesiktningar: hissar, OVK, tryckkärl, sprinkler, kyla, portar, SBA, 

el-revision, energi-deklaration med mera.
• Ta fram plan för energioptimering av fastigheterna tillsammans med hyresgästerna.
• Fortsatt satsning på att öka digitalisering av förvaltningsrutiner.
• Diariehantering av handlingar i Evolution.
• Administration av styrelsearbete i Net publikator.
• Se över och förbättra rutiner för felanmälan.
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• Ta fram koncept för försäljningsmaterial för vakanta lokaler.
• Initiera uppstart av etableringsgrupp/nätverk för att fånga upp försäljningar av fastigheter samt pre-

sumtiva kunder.
• Detaljplan för kv Lillö är antagen och sanering samt markanvisning planeras under 2018.
• Ny plan begärd för kv Simrishamn som planeras för bostäder när kulturmagasinet lämnat lokalerna 

2019-2020.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

1 % befolkningsökning 2017-2020 ska YIA färdigställa detaljplan för cirka 
160 lägenheter som ska säljas vidare till byggföretag.

Bidra med näringslivets expansion för företag som inte 
vill äga fastigheter.

Bolaget ska planera för en ny för- och grundskola, kv 
Verkmästaren.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Demokrati och delaktighet för alla Bolaget ska underhålla kulturfastigheterna så att de är 
i gott skick. Säkerställa att Ystad Studios kan bedriva 
sin verksamhet utan större påverkan av planerad be-
byggelse.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Bolaget ska verka för att kompetens, engagemang, häl-
sa och trivsel prioriteras för anställda i bolaget.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Vid nybyggnation; lägre energiförbrukning än 90 
kwh/m2 samt energioptimera samtliga fastigheter till 
år 2030.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Ta fram budget som godkänns av styrelsen och över-
ensstämmer med Ytornets avkastningskrav.
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Ystad Hamn Logistik AB

2017 2016 2015
Medelantal anställda 30 30 30
Omsättning mkr 104,8 98,8 93,9
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt mkr 2,7 1,3 2,2
Soliditet 86 85 86
Nettoinvesteringar mkr 2,6 2,8 1,1

 
Årets verksamhet 
Verksamheten 2017 nådde åter nya rekordnivåer avseende såväl passagerare och personbilar som gods 
och tunga fordon. Tillväxten i marknaden, tillsammans med större och fler fartyg som nu trafikerar ham-
nen är huvudorsak till framgången. Även en fortsatt prisreducering i trafiken till Bornholm har påverkat 
resandet. Utvecklingen befäster återigen hamnens position som Sveriges tredje största färjepassagerar-
hamn och en av de största hamnarna i övriga kategorier. 

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för 2017 är i paritet med föregående år och visar på fortsatt starka siffror. 
Bolagets vinst före bokslutsdispositioner, skatt och koncernbidrag stannar vid 2,7 mkr. Omsättningen har 
ökat med 6,0 mkr och kan uteslutande härledas till högre volymer och trafik under 2017. 

Den totala kostnadsmassan är något högre än budgeterat och prognosticerat och kan uteslutande härle-
das oförutsedda underhållskostnader på hamnanläggningen, bl.a. som en direkt följd av ökad trafik på 
området. 

Bolaget har under verksamhetsåret fortsatt det medvetna arbetet med att effektivisera verksamheten och 
har börjat hitta plattformen för att möta framtiden och omvärldens krav. Detta arbete kommer att fortgå 
över tid. 

Det är viktigt att notera att infrastrukturägaren, Ystads kommun/Hamnen, vars omsättning enbart utgörs 
av det arrende Ystad Hamn Logistik AB erlägger för nyttjandet av hamnanläggningen, återigen gjorde ett 
överskott på 8,0 mkr. Det samlade överskottet av hamnverksamheten i Ystad uppgick 2017 således till 
10,7 mkr vilket är mycket bra. Totalt har Ystad Hamn Logistik AB sedan år 2000 bidragit med ett nettoö-
verskott till kommunen, genom vinsten på det arrende som erläggs för nyttjandet av hamnanläggningen, 
med drygt 143 mkr vilket oavkortat tillförts skattekollektivet, det vill säga invånarna i Ystads kommun. 
Till detta kommer de ackumulerade vinster som genererats i bolaget och som står till ägarens förfogande 
via koncernmodern Ytornet AB.

Årets investeringar
Bolaget har under verksamhetsåret investerat i två stycken arbetsmaskiner, en Boom lift samt en arbetsbåt. 
Därutöver har årets investeringar präglats mycket av att möta kärnverksamhetens behov och förbättringar 
för att stå välrustade inför framtiden. Totala investeringar på 2,6 mkr har genomförts. 

Mål för verksamheten Budget 2017 Är målet 
uppfyllt?

Avkastningskrav 2,5 mkr Ja, 2,7 mkr*
Soliditet 85 % Ja, 86 %
Avkastning på eget kapital (%) 1 % Ja, 4 % 
Avkastning på totalt kapital (%) 1 % Ja, 4 %
Total sjukfrånvaro (%) < 2 % Nej, 2,49 %
Antal godston, inkl. järnväg > 3 238 000 Ja, 3 568 129
Antal lastbilar/trailers > 225 000 Ja, 237 364
Antal personbilar > 522 000 Ja, 569 836
Antal passagerare > 1 830 000 Ja, 2 180 475

*Före skatt, bokslutsdispositioner och koncernbidrag. 
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Framtid
Hamnens stora betydelse för regionen och det internationella godsflödet har åter befästs och sedan tidigare 
är Ystad Hamn en av Sveriges största hamnar, den största i Sverige med färjetrafik till Bornholm och Polen. 
Denna utveckling ser i den närmaste framtiden ut att fortsätta vilket är helt i linje med visionen att vara en 
hållbar hamn för kundernas, stadens och regionens utveckling. 

Bolaget började under 2014 arbetet med framtidssäkring av verksamheten, vilket fortsatte under såväl 
2015 som 2016. Under 2017 fattade ägarna Ystads kommun beslut om att avsätta budget för investering 
i två nya färjelägen vilka behövs för att klara den ökade volymen samt de större fartyg om kommer om 
ett par år. Under året meddelade mark- och miljödomstolen ändringstillstånd av nuvarande miljötillstånd 
vilket möjliggör denna investering. Det är dock fortsatt viktigt att hamnbolaget, tillsammans med Ystads 
kommun, fortsätter att arbeta för en utveckling av hamnverksamheten och hamnområdet, till fördel för 
Ystad och dess invånare. 

Annat av betydelse 
Ystads Hamn Logistik AB har tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen 
Skåne Län. Bolaget erhöll från Miljödomstolen hösten 2008 en deldom avseende miljötillstånd med pro-
visoriska villkor. Deldomen överklagades till Miljööverdomstolen som 2009 fastställde slutgiltig deldom. 
Under åren 2009 – 2014 har bolaget genomfört diverse kompletteringar och utredningar i enlighet med 
deldomen. Den 30:e juni 2015 erhöll Ystad Hamn Logistik AB och Ystad Kommun slutliga villkor för 
hamnverksamheten samt som ovan beskrivs ett ändringstillstånd 2017.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

1 % befolkningsökning Skapa ytor för byggande

Verka för bättre infrastruktur till och från samt ige-
nom Ystad.

Verka för fler kunder till hamnen och företagsetable-
ringar inom hamnområdet.

Internt föreberedande för reducering av arrendeområdet. Arbetet fortsätter under 2018 med ytterligare 
etapper kring norra delen av hamnområdet.

Bearbetning av beslutande myndigheter etc. pågår över tid då detta är en långsiktig satsning.
Så kallade prospects bearbetas men till viss del behöver hamnens infrastruktur förändras vilket delvis har 
påbörjats. Inledande diskussion med YK marknadsavdelning har planerats till början av 2018.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Demokrati och delaktighet för alla Vid möjlighet skapa ett kulturvärde i de publika ut-
rymmena

Genomförs om möjligt i samband med projekt drivna av infrastrukturägaren

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Säkerställa hamnens framtid

Politiskt beslut togs hösten 2017. Upphandling pågår.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Löpande kompetensutveckling avseende aktuellt be-
hov i verksamheten planeras

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Fordon som ska bytas framöver ska utvärdering ske 
om fossilfritt drivmedel kan användas.

Pågår löpande över tid där det är möjligt. Upphandlingskrav emot miljö finns på plats i organisationen. 
Men vissa typer av fordon/maskiner i hamnverksamhet kan ännu inte enbart köras fossilbränslefritt.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Påverka ägarna för att möjliggöra en utveckling av 
hamnen.

Intern förberedelse för diskussion/förhandling med infrastrukturägaren pågår. Beräknas pågå in i 2019.
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Ystads Teater 2017

2017 2016 2015
Medelantal anställda 5 6 6
Omsättning mkr 4,4 3,5 3,5
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt mkr -4,2 -4,4 -3,7
Soliditet 5 5 8
Nettoinvesteringar mkr 4,2 7,4 1,3

Årets verksamhet 
2017 blev ett rekordår med sammanlagt 41 823 besökare. Det är 5 000 personer fler än förgående år.

Antalet föreställningar under 2017 uppgick till 111 på stora scenen. Till detta tillkommer skolföreställ-
ningar under 10 dagar (varje dag har 2–3 föreställningar) samt 7 stora konferenser.  I caféet var det 29 
event. Under 7 guidade turer har deltagit total 150 st. Detta innebär att i snitt är det en aktivitet under 2 
av 3 dagar.

De tre stora evenemangen; Ystadrevyn, Opera i Ystad och Ystad Sweden Jazz Festival samt ”nära” kon-
serterna är av stor betydelse för teaterns ekonomi. Teatern avsätter nästan en månad till skolverksamhet, 
som inte genererar något överskott till teatern. 

”Nära” konserterna, som har varit mycket lyckade, fortsatt under 2017 med Lill Lindfors, Magnus Carls-
son, Anna Ternheim samt Pernilla Andersson. ”Nära” konserterna arrangeras i ett samarbete med Kultur 
o Utbildning.

Samarbetet med Musik i Syd är omfattande och innehöll 2017 förutom Ystad Sweden Jazz Festival även 
två andra föreställningar. För sjunde året arrangerade de sex Jazzcaféer. 

Ystadrevyn spelade under 12 välbesökta föreställningar och fick fina recensioner. 

Opera i Ystad hade världspremiär med en ny operett ”Teaterhotellet”. Författare var Rickard Söderberg 
och Jonas Samuelsson och musiken var hämtad från många av de välkända gamla operetterna. Teaterho-
tellet handlade om Ystads teaters invigning 1894 - den gick för 12 utsålda hus.

Teatern var som vanligt huvudscen under jazzfestivalen. Flera stora internationella artister som Al di 
Meola från USA och Hiromi från Japan. Jan Lundgren hade två utsålda konserter varav en tillsammans 
med Nils Landgren. 

Ståupp komik är mycket populärt och under året bjöds på sex komiker, inklusive Johan Glans och David 
Batra , som båda hade två utsålda föreställningar.

Under 2016 hade teatern ett par provföreställningar för att se om de fungerar. Även i år väljer arrangörer 
Ystads Teater för att prova olika koncept. Ett sådant var med Martin Stenmark.

Romeo o Julia kören från Dramaten hade två föreställningar på teatern. 

I riksteaterföreningens utbud finns barnföreställningar och dramateater. 

I teaterns uppdrag ligger att erbjuda publiken ett brett utbud. Så förutom ovan angivna har det funnits 
operor, klassisk musik, burlesk show, rock´n roll, blues, körsång, teaterföreställningar, dansband ”in con-
cert”, folkkära musiker och artister, musikalmusik o.s.v.

Under året har det dessutom varit en skivinspelning samt inspelning av tre filmer.
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När det gäller fastigheten invigdes den nya toalettbyggnaden i januari. Den har haft stor betydelse för den 
service som kan erbjudas publiken. Hissen har genomgått en omfattande renovering och fått en ny nivå då 
den ansluts till den nya toalettbyggnaden. Taket i teatercaféet har renoverats.

Årets ekonomiska resultat
Teatern redovisar för verksamhetsåret ett positivt utfall på 0,2 mkr, vilket avviker från budget med mot-
svarande belopp. Teater- och caféverksamheten redovisar ett positivt nettoresultat på 0,5 mkr i förhållande 
till budget hänförligt till en hög omsättning. Fastighets- och styrelse & VD-verksamheterna redovisar ett 
utfall i nivå med budget. Administrationsverksamheten redovisar ett underskott på 0,2 mkr vilket till stor 
del beror på konsultationskostnader hänförligt till marknadsföring.

Årets investeringar
Årets investeringar inkluderar färdigställande av den nya toalettbyggnaden och inköp av en ny Steinway 
flygel typ D, den gamla lämnades i utbyte. Andra investeringar inkluderar renovering av innertaket i caféet, 
ny ytterbelysning, hissrenovering och utbyte av hänvisningsskyltar i teatern samt ett nytt ljusbord.

Framtid
Bokningsläget för våren 2018 motsvarar 2017 och förhoppningen är det möjligt att nå budgeterade intäk-
ter. De stora evenemangen fortsätter med Ystadrevyn (som inledde 2018 med ett nytt publikrekord på över 
4  000), Opera i Ystad som kommer att ge Läderlappen i en barockversion där teaterns undermaskineri 
kommer att användas. För 9:e året genomförs jazzfestivalen med teatern som huvudscen.  Shakespeare´s 
Globe återkommer och arrangerar en festival i slutet av augusti. Under sommaren firar Ystadoperan 40 
årsjubileum genom att ge en konsertversion med alla de populära ariorna från de gångna åren.

Det årliga underhållet fortsätter med en översyn av främst fönster i söder- och västerläge. Fuktproblemen 
i hörnen på altanen i söderläge skall utredas och eventuellt åtgärdas.

Första etappen för bättre ventilation kommer inledas med utredning.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

1 % befolkningsökning Attraktivt utbud av evenemang med hög kvalité.

Vårda teaterbyggnaden.

Bredda teaterns utbud till att omfatta arrangemang 
som tilltalar även gymnasieelever.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Demokrati och delaktighet för alla Tillgänglig teater för funktionshindrade.

Scenen tillgänglig för skolan.

Tillgänglig teater för filminspelning.

Erbjuda ett utbud som attraherar barn och ungdomar

Påbörja utveckling mot en operaakademi

Medverka i integrationsarbete

Avseende operaakademin sker diskussioner med partner i Berlin. Känd svensk operaprofil beredd med-
verka i ett projekt. Begränsas av tillgängliga resurser för arbetet.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Anställa ungdomar på timmar vid olika evenemang.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare

Kompetensutveckla personalen för att bland annat 
minska sårbarheten i företaget.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Inför ökad grad av källsortering.

Lokalen är mycket liten vilket gör det svårt. Tiden har inte räckt till för att göra en hållbar förändring.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
2017 

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Det årliga resultatet skall vara 0.

AB Ystads Saltsjöbad

2017 2016 2015
Medelantal anställda 1 1 1
Omsättning, mkr     16,7 16,7 16,5
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 3,8 3,6 3,7
Soliditet, % 22 18 15
Nettoinvesteringar, mkr -0,7 -0,3 0,3

Årets verksamhet 
Renovering av flertalet rum i Seaside och Eastside har genomförts liksom renovering av omklädningsrum 
med mera i SPA. Ombyggnad av restaurang Nero till bar och en mindre restaurangdel. Löpande underhåll 
sker enligt underhållsplan. 

Årets ekonomiska resultat
Underhållskostnaderna är lägre än budget främst beroende på att hotellet har hög beläggning, vilket med-
för begränsad tillgång till rummen för att renovera. Räntekostnaderna för året har varit lägre än budge-
terat.

Årets investeringar
Följande investeringar har gjorts: iordningsställa tre parkeringsplatser till elbilar, laddare till tre platser 
(med möjlighet att utöka) samt ombyggnad av teknikrum för pool.
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Framtiden
Planera för framtida övervakning vilket även skall omfatta parkering utmed Saltsjöbadsvägen.
Tillbyggnader med mera enligt långtidsplan.
Uppföra solceller inom fastigheten

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

1 % befolkningsökning Möjliggöra för fler arbetstillfällen och på det sättet 
förmå arbetstagarna att bosätta sig i kommunen.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ungdomsarbetslösheten ska min-
ska

Stimulera vår hyresgäst som är en arbetsgivare med 
många anställda i det lägre åldersskiktet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Bidra till att kulturintressen bevakas

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

En god personalpolitik som främ-
jar trivsel och arbetsprestatio-
ner samt ökar möjligheterna för 
Ystad att vara en attraktiv arbets-
givare

Verka för att kraven som kan ställas på bolaget be-
vakas.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhälso-
programmet

Sänka energiförbrukningen.
Miljöanpassning

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2017

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Balansera utgifterna
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Sydöstra Skånes Räddningsförbund

2017 2016 2015
Antal anställda 51 46 48
Omsättning, mkr 67,1 66,3 66,0
Årets resultat, mkr -0,9 1,3 0,7
Soliditet, % 23,0 24,0 23,0
Nettoinvesteringar, mkr 2,5 1,9 18,4

Årets verksamhet
Hösten 2016 antog direktionen en ny policy; Plan för lika rättigheter och möjligheter. I den finns riktlinjer 
för hur förbundet som arbetsgivare ska skapa möjligheter för de anställda och även riktlinjer för främjan-
det av en jämn könsfördelning på arbetsplatserna. För att rekrytera fler kvinnliga medarbetare finns ett 
behov av att bygga om brandstationerna för att skapa dusch- och omklädningsmöjligheter till alla som 
jobbar och vill jobba inom räddningstjänsten. Tomelilla kommun fattade tidigt beslut om att bygga om/
till omklädningsrum, duschar och toaletter på brandstationerna i Brösarp respektive Tomelilla. Beslut om 
ombyggnation av brandstationen i Ystad togs under hösten och projektgruppen har beräknat färdigstäl-
landet till september 2018.

När det gäller personalförsörjningen påverkas RiB-organisation fortsatt negativt av yttre faktorer. För få 
huvudarbetsgivare på mindre stationsorter samt snäva produktionslinjer hos möjliga arbetsgivare. Dessa 
faktorer tillsammans med problematik i form av avtalsfrågor och ett nytt nationellt utbildningssystem, gör 
att det i framtiden kommer att krävas ett strukturerat arbete inom personal- och kompetensförsörjning för 
att bibehålla funktionaliteten. 

Antalet sjukvårdsinsatser är den kategori som ökat mest. Sjukvårdsinsatserna har ökat med över 30%. 
Under kategorin sjukvårdsinsatser ingår IVPA, (I Väntan På Ambulans) och hjärtstoppslarm, som utgör 90 
% av händelserna, samt bärhjälp/terrängtransport och inbrytning.    

Under året har SÖRF informerat och utbildat cirka 8 000 personer i brandkunskap, hjärt- och lungrädd-
ning och heta arbeten. Förbundet har vid dessa tillfällen delat ut information avseende brand i bostad och 
delat ut cirka 4 500 testhorn. Testhornen används till att kontrollera brandvarnare i hemmet. 

Sotningsupphandling har genomförts under 2017. Förbundet lyckades skapa ett bra underlag tack vare 
ett stort stöd från medlemskommunerna. Kompetensförstärkningen bestod av upphandlingschefer, kom-
munjurist och upphandlingssamordnare. Upphandlingen genomfördes enligt plan, utan överklagande. Den 
1 oktober påbörjade den nya entreprenören Sotningsväsendet i Lund AB sitt uppdrag i sydöstra Skåne. 

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål Utfall Uppnått 
målet?

Antal utbildade och informerade per 1000 invånare. Median Sverige 
37/1000 invånare.

49 Ja 

Antal tillsyner per 1000 invånare. Median Sverige 
2,3/1000 invånare.

2,6 Ja

Antal inträffade arbetskador. Färre än 10* 11 Nej
Responstid för räddningstjänst, tid från 112 samtal till första resurs är på 
plats. Median Sverige 12,3 minuter. 11,3 Ja
Antal larm trafikolycka. Färre än tidigare år. 182 Ja
Antal larm brand i byggnad. Färre än tidigare år. 91 Ja
Antal automatlarm. Färre än tidigare år. 288 Ja

* Fem av de elva arbetsskadorna är anmälan om prostatacancer som inkommit från personal som idag är 
pensionärer. En ökad medvetenhet och ett förebyggande arbete sker i verksamheten för att minska utsatt-
heten för cancerogena ämnen.
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund                 

Ekonomi 2017 2016 2015
Antal anställda 17 18 18
Omsättning, mkr 14,3 13,7 13,8
Årets resultat, mkr 0,1 0,1 0,0
Soliditet, % 55 48 58
Nettoinvesteringar, mkr 1,2 0,2 0,1

Årets verksamhet
Från och med årsskiftet har miljögruppen delats i tre arbetsgrupper; inriktning hälsoskydd (fanns även 
tidigare), inriktning industri och inriktning avlopp/lantbruk.  Gruppen som arbetar med inriktning mot 
industri handlägger ärenden som berör bland annat bilverkstäder, förorenad mark, PCB och olika typer 
av tillverkningsindustrier. Den andra arbetsgruppen som har inriktning avlopp/lantbruk, LAV- gruppen, 
handlägger ärende som berör områdena enskilda avlopp och lantbruk. Grupperna har kommit igång bra 
och vid årets sommarsemester har det funnits ”backup” hela tiden för att upprätthålla en effektiv hand-
läggning. Uppföljning av gruppens verksamhet sker varje månad.

Nytt diarieföringssystem som bygger på LEAN har köpts in och har installerats under hösten. Arbetssät-
tet kommer därefter att bli digitalt och kontoret ”papperslöst”. Systemet har en del finesser som kommer 
att underlätta det administrativa arbetet framöver. Ansökningar kan registreras digitalt i systemet utan att 
det behövs scannas in handlingar eller upprättas akter. Även protokollen på direktionsmötena kommer att 
kunna skrivas digitalt i systemet och då även justering av protokollen.

Under året har det utförts 369 inventeringar av enskilda avlopp och 1421 inspektioner/kontroller. Fördel-
ningen av inspektioner/kontroller är följande: 529 kontroller med stöd av livsmedelslagen, 66 inspektioner 
av tobak-, öl och receptfria läkemedel, 262 inspektioner på hälsoskydd, 213 inspektioner på lantbruk och 
255 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet med stöd av miljöbalken.

Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt som efter information på 
direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser bland annat tillsyn på mark-
nader, gym- och idrottsanläggningar samt återvinningsstationer. 

Finansiella mål Utfall 2017 Uppnått 
målet?

Det egna kapitalet ska vara> 0. 10 199 Ja 
Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska 
vara> 0.

-916 Nej

Ekonomi
Verksamhetsåret avslutades med ett negativt resultat på 0,9 mkr att jämföras med ett budgeterat överskott 
på 0,1 mkr. Sotningsverksamheten andel av underskottet är 872 tkr. Året har inneburit ökade kostnader 
knutna till upphandling gällande ny entreprenör för sotningen.
En uppdaterad pensionsskuldsberäkning från KPA visar att premierna och skuldförändringen har minskat. 
Framflyttad pensionsavgång hos ett par anställda har gjort att kostnaden blivit lägre. Utfallet i jämförelse 
med budget visar en positiv avvikelse på 0,7 mkr. 
Budgetavvikelsen under personalkostnader blev minus 1,0 mkr. Merparten är hänförlig till RiB deltid. Fler 
operativa insatser, övningstillfällen och ett nytt löneavtal har resulterat i ökade kostnader. Förbundet har 
även anställt mer RiB personal vilket medfört ökade kostnader för kläder, utrustning, utbildning, ersätt-
ning för förlorad arbetsinkomst och läkarundersökningar. 
En ökning av antalet sjukvårdslarm har inneburit fler mantimmar för förbundet men även ökade intäkter 
på 0,3 mkr, då insatserna debiteras Region Skåne.
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Under året har grupper inom de olika tillsynsområdena träffats för att utbyta erfarenheter tillsammans 
med Sjöbo, Trelleborg och Skurup. Det har under året även varit utbildningar inom olika tillsynsområ-
den som flera av medarbetarna varit iväg på. En enkät om arbetsmiljön skickades ut vid årsskiftet och 
presenteras under våren 2017. I stort sett med ett bra utfall men det fanns anledning att arbeta med vissa 
prioriterade område till exempel framkom att rutin kring hot och våld behövde bli tydligare och förankras 
inom organisationen. Ny rutin kunde presenteras i maj tillsammans med rutiner om kränkning och diskri-
minering. Kvalitéten på arbetsplatsträffarna behövde bli bättre med ett öppnare och positivare klimat för 
att undvika korridormöte. Detta arbete påbörjades omgående vilket resulterat i öppnare och effektivare 
möten men som fortfarande har utvecklingspotential. Sjukfrånvaron under 2017 uppgick till 3,7 % vilket 
är en minskning från 5,1 % under 2016. 

Måluppfyllelse
Samtliga mål som satts upp både vad gäller ekonomi- och verksamhet är uppfyllda.

Verksamhetsmål Utfall 2017
Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med hög grad av tillgänglighet. Uppfyllt
Verksamheten ska effektivisera sin tillsynsverksamhet Uppfyllt

Finansiella mål Utfall 2017

Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar på ett 
positivt resultat. Uppfyllt 

Ekonomi
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 0,1 mkr och en självfinansieringsgrad 
på 54 % efter justering av medlemsavgifterna. 2015 togs beslut att förbundets ökning av eget kapital får 
uppgå till maximalt 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskom-
munerna utifrån medlemsavgifterna. 

Innan justering gjordes redovisades ett positivt utfall på 0,4 mkr vilket motsvarar en positiv avvikelse 
jämfört med budget på 0,3 mkr. 

På intäktssidan, exklusive medlemsavgifter, redovisar årsavgifterna en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr. 
Timavgifterna redovisar ett budgetneutralt utfall även om det finns både positiva och negativa avvikelser 
inom verksamhetsområdena. Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mkr. Samman-
lagt avviker intäkternas utfall med 0,3 % jämfört med budget.

Personalkostnaderna uppgår till 10,3 mkr, vilket är en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr, motsvarande 
0,7 % av personalbudgeten. Övriga kostnader redovisar ett överskott mot budget på 0,2 mkr vilket beror 
på att de budgetmedel som var avsatta till direktionens förfogande inte använts. Förändring av semesterlö-
neskulden gav en positiv resultateffekt på 0,1 mkr. Årets avskrivningar är något lägre än budget eftersom 
det nya ärendehanteringssystemet aktiverades under de sista månaderna av 2017 till ett belopp något lägre 
än budgeterat.

Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga 
mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. Resultatet är positivt och 
det finns inga underskott att återställa från tidigare år. 
Framtid
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Miljöförbundets verksamhet står för rättsäkerhet, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är angeläget 
om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet kommer därför kontinuerligt uppdatera 
hemsidan med information och rapporter. 
Direktionen på miljöförbundet har tagit beslut om tre mål som förvaltningen kommer att arbeta mot. 
Dessa mål är: 
• Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en hög grad av tillgänglighet.
• Tillsynen ska vara effektiv
• Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans.

Direktionen har tillsammans med förvaltningen tagit fram några verksamhetsområden som är fokusom-
råde under 2018 och ingår under målet ”tillsynen ska vara effektiv”. Dessa är:
• Städrutiner på skolor
• Fastighetsägare
• Vattenskyddsområde
• Direktutsläpp av enskilda avlopp
• Besprutningsfria zoner på odlad mark runt dricksvattenbrunnar
• Energieffektivisering
• Märkning av kemikalieprodukter
• Myndighetsmål för livsmedelskontrollen

Under kommande år är det investeringar inom IT som krävs, med nya programuppdateringar av ärende-
hanteringssystemet och uppgradering av hemsidan.

Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och uppdraget, det vill säga myndighetsutövning.

Effektivare tillsyn kommer även fortsättningsvis att utvecklas. Framöver kommer till exempel samma 
miljöinspektör att utföra tillsyn på vattenverk både ur ett livsmedelsperspektiv och ur ett miljöperspektiv.

Då samtliga verksamheter är riskklassade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att miljöförbun-
det har ett gott framtidsperspektiv.

Under 2018 och 2020 kommer två anställda att uppnå pensionsålder. Tjänsterna kommer att återbesättas. 
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RESULTATRÄKNING, MKR                   Koncernen                  Kommunen
  2017 2016 2017 2016
     
Verksamhetens intäkter Not 1 1 049,1 1 006,0 690,5 660,9
 Verksamhetens kostnader Not 1 -2 218,8 -2 129,2 -2 008,1 -1 926,8
 Avskrivningar Not 2 -207,5 -208,9 -142,2 -141,1
Verksamhetens nettokostnader  -1 377,2 -1 332,1 -1 459,8 -1 407,0
     
Skatteintäkter Not 3 1 267,7 1 206,7 1 267,7 1 206,7
Generella statsbidrag o utjämning Not 4 223,4 228,3 223,4 228,3
Finansiella intäkter Not 5 4,0 4,8 34,2 36,1
Finansiella kostnader Not 6 -27,7 -32,6 -27,1 -30,5
              varav jämförelsestörande post  - - - -
Resultat före bokslutsdispositioner     
och skatt Not 7 90,2 75,1 38,4 33,6
Skatt  -13,4 -10,4 - -
Årets resultat  76,8 64,7 38,4 33,6
     

KASSAFLÖDESANALYS, MKR  Koncernen  Kommunen
  2017 2016 2017 2016
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  90,2 75,1 38,4 33,6
Justering för av- och nedskrivningar  207,0 206,9 142,2 141,1
Ökning/minskning avsättningar Not  8 12,0 5,5 1,7 -1,5
Vinst/Förlust avyttring av anl.tillg. Not  9 -2,9 3,3 -3,0 -0,6
Skatt  -13,4 -10,4 - -
Justering för övriga ej likvidpåverkande 
poster Not 10 - -4,3 - -8,1
Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  292,9 276,1 179,3 164,5
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  16,2 -62,4 36,9 -80,1
Ökning/minskning förråd o exploateringsfast.  -41,2 -4,5 -41,1 -4,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder  44,8 54,1 13,6 78,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten  312,7 263,3 188,7 158,4
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -389,1 -410,1 -245,7 -286,3
Försäljning av materiella anläggnings-
tillgång Not 11 3,4 2,5 3,1 1,9
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -0,1 -0,1 0,0 -
Försäljning av finansiella anläggnings-
tillgång Not 11 0,1 0,1 - -
Erhållna investeringsbidrag o övriga 
investeringsinkomster  0,0 1,7 0,0 1,7
Förändring finansiell leasing  0,8 1,1 0,8 1,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -384,9 -404,8 -241,8 -281,5
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring långfristig skuld  59,1 47,3 129,5 86,9
Ökning /minskning långf. fordringar Not 12 -0,3 -0,6 -90,0 -58,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  58,8 46,7 39,5 28,4
     
Årets kassaflöde  -13,4 -94,8 -13,6 -94,7
Likvida medel vid årets början  79,6 174,4 79,1 173,8
Likvida medel vid årets slut  66,2 79,6 65,5 79,1
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Balansräkning

BALANSRÄKNING, MKR         Koncernen                       Kommunen 
  2017 2016 2017 2016
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
 
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggn o tekn anläggn Not 13 4 067,0 3 924,5 2 595,3 2 507,5
Maskiner och inventarier Not 14 251,2 212,1 68,7 53,1
Summa materiella anl.tillgångar  4 318,2 4 136,6 2 664,0 2 560,6
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Värdepapper, andelar,     
bostadsrätter m m Not 15 10,2 11,0 36,2 37,0
Långfristiga fordringar Not 16 15,3 15,0 1 404,1 1 314,1
Summa finansiella anl.tillgångar  25,5 26,0 1 440,3 1 351,1
Summa anläggningstillgångar  4 343,7 4 162,6 4 104,3 3 911,7
     
Omsättningstillgångar     
Exploateringsfastigheter  55,2 14,0 55,2 14,0
Förråd  5,7 5,6 - -
Fordringar Not 17 235,8 257,4 305,5 344,7
Kortfristiga placeringar Not 18 5,4 - 5,4 -
Kassa och bank   66,2 79,6 65,5 79,1
Summa omsättningstillgångar  368,3 356,6 431,6 437,8
     
SUMMA TILLGÅNGAR  4 712,0 4 519,2 4 535,9 4 349,5
      
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital  1 556,7 1 492,0 1 451,4 1 417,8
   varav avsatt till resultatutjämningsreserv  123,5 102,4 123,5 102,4
Årets resultat  76,8 64,7 38,4 33,6
Summa eget kapital Not 19 1 633,5 1 556,7 1 489,8 1 451,4
     
Avsättningar     
Avsättn för pens o liknande förplikt  34,4 32,6 29,6 27,9
Övriga avsättningar  76,9 66,7 - -
Summa avsättningar Not 20 111,3 99,3 29,6 27,9
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 21 2 509,0 2 449,9 2 466,8 2 337,3
Kortfristiga skulder Not 22 458,2 413,3 549,7 532,9
Summa skulder  2 967,2 2 863,2 3 016,5 2 870,2
     
S:A EGET KAPITAL O SKULDER  4 712,0 4 519,2 4 535,9 4 349,5
     
Ställda panter o ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser, KPA Not 23 546,5 562,9 546,5 562,9
Privata medel Not 24 0,0 0,0 0,0 0,0
Leasingåtaganden Not 25 38,5 35,3 37,7 35,0
Borgens- och övriga ansvarsförb. Not 26 2 449,8 2 294,8 2 492,0 2 407,4
Ställda säkerheter Not 26 0,2 0,2 - -
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Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader 
Koncernen Intäkter Kostnader
Andel efter elimineringar:  
Ystads kommun 631,7 1 952,0
Koncernen Ytornet 396,2 239,1
Kommunalförbund 21,2 27,7
 1049,1 2218,8
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Not 2 Avskrivningar  
Koncernen  
Beloppet utgörs av Ystads kommuns avskrivningar 
på 142,2 mkr,  
Koncernen Ytornets avskrivningar 63,8 mkr samt 
Kommunalförbunden 1,5 mkr.  
  
  
Not 3 Skatteintäkter  
Koncernen 2017 2016
Kommunalskatt 1 272,1 1 211,4
Slutavräkning 2017 (2016) -5,9 -5,9
Slutavräkning 2016 (2015) 1,5 1,2
 1 267,7 1 206,7
  
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning  
Koncernen 2017 2016
Inkomstutjämningsbidrag 217,5 209,2
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -60,6 -58,1
Regleringsbidrag/avgift -0,3 -1,0
Utjämningsavgift LSS -16,0 -11,3
Tillfälligt statsbidrag för 
mottagning av flyktingar - 32,1
Stöd enligt regeringsbeslut med  
anlening av flyktingsituationen 12,8 -
Övriga bidrag från staten, 
Boverket 9,6 -
Kommunal Fastighetsavgift 60,4 57,4
 223,4 228,3
  
  
  
  
  

Kommunen  
Intäkter och kostnader är exklusive interna poster. 
I nettokostnaderna ingår vinst vid avyttring av  
anläggningstillgångar med 3,0 mkr inklusive  
affärsdrivande verksamheter. 
I kostnaderna ingår förändring av pensions- 
avsättning samt årets avgiftsbestämda ålderspen-
sion med 44,6 mkr och kostnader för särskild löne-
skatt avseende dessa pensioner med 10,4 mkr. För 
pensionsförsäkringar avseende förmånsbestämd 
ålderspension mm har redovisats 9,0 mkr och löne-
skatt för dessa med 2,2 mkr. Pensionsutbetalningar 
till dagens pensionärer har redovisats med 25,9 
mkr, för visstidspensioner 0,8 mkr samt löneskatt 
för dessa utbetalningar med 6,9 mkr  
  

Kommunen  
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka  
beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffnings
värde samt nedskrivningar. Årets kostnad grundas 
på färdigställda investeringar t o m år 2017. 
 
  
  
Kommunen 2017 2016
Kommunalskatt 1 272,1 1 211,4
Slutavräkning 2017 (2016) -5,9 -5,9
Slutavräkning 2016 (2015) 1,5 1,2
 1 267,7 1 206,7
  
  
Kommunen 2017 2016
Inkomstutjämningsbidrag 217,5 209,2
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -60,6 -58,1
Regleringsbidrag/avgift -0,3 -1,0
Utjämningsavgift LSS -16,0 -11,3
Tillfälligt statsbidrag för 
mottagning av flyktingar - 32,1
Stöd enligt regeringsbeslut med  
anlening av flyktingsituationen 12,8 -
Övriga bidrag från staten, 
Boverket 9,6 -
Kommunal Fastighetsavgift 60,4 57,4
 223,4 228,3
  

 
  



Sammanfattning nämnderna
118 119Sammanfattning nämnderna

Not 5 Finansiella intäkter  
Koncernen 2017 2016
Ränta på utlämnade lån 0,2 0,2
Ränta på likvida medel 3,7 4,4
Utdelning aktier o andelar  
Dröjsmålsräntor 0,1 0,2

 4,0 4,8
  
  
Not 6 Finansiella kostnader  
Koncernen 2017 2016
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 25,7 31,4
Ränta på pensionsskuld 0,8 0,4
Övriga finansiella kostnader 1,2 0,8
 27,7 32,6
  
  
  
  
  
  
Not 7 Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatter  
Koncernen 2017 2016
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 76,8 64,7
Varav realisationsvinster netto -2,9 -0,9
  

  
Not 8 Ökning/minskning avsättningar  
Koncernen 2017 2016
Ingående värde 99,3 93,8
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 2,3 -2,6
   varav räntekostnad 0,6 0,2
   varav utbetalningar -1,5 -1,6
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök -0,8 0,2
   varav räntekostnad 0,0 0,0
   varav utbetalningar -0,7 -0,8
Årets förändring särskild  
löneskatt 0,3 -0,7
Skatt obeskattade reserver mm 10,2 8,6
Utgående värde 111,3 99,3
  
Not 9 Avyttring anläggningstillgångar  
Koncernen 2017 2016
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -2,3 3,4
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc -0,6 -0,1
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -2,9 3,3
  

Kommunen 2017 2016
Ränta på utlämnade lån 22,3 25,3
Ränta på likvida medel 3,6 4,4
Utdelning från koncernen Ytornet 8,0 6,0
Dröjsmålsräntor 0,1 0,1
Borgensavgifter 0,2 0,3
 34,2 36,1
  
  
  
Kommunen 2017 2016
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 25,3 29,4
Ränta på pensionsskuld 0,7 0,3
Övriga finansiella kostnader 1,0 0,8
 27,1 30,5
  
Kostnader för upplupna räntor på långfristiga skul-
der uppgår till 9,6 mkr (11,9). Bokföring av intern 
ränta under byggnadstiden har minskat räntekost-
naderna med 1,2 mkr (2,7).  
  
  
  
Kommunen 2017 2016
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 38,4 33,6
Realisationsvinster exkl 
affärsdrivande -2,4 -0,6
Justerat resultat 36,0 33,0
  
  
Kommunen 2017 2016
Ingående värde 27,9 29,5
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 2,1 -1,5
   varav räntekostnad 0,5 0,2
   varav utbetalningar -1,2 -1,2
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök -0,8 0,3
   varav räntekostnad 0,0 0,0
   varav utbetalningar -0,7 -0,8
Årets förändring särskild  
löneskatt 0,3 -0,3
  
Utgående värde 29,6 27,9
  
  
Kommunen 2017 2016
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -2,3 -0,6
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc -0,7 -
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -3,0 -0,6
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Not 10 Justering för övriga ej likvidpåverkande 
poster  
  
  
  
  
Not 11 Försäljning av anläggningstillgångar  
Koncernen 2017 2016
Lantegendomar - -
Bostads- och affärshus 1,6 0,6
Verksamhetsfastigheter 0,7 1,7
Fastigheter för annan verksamhet 0,1 0,2
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 1,0 -
Aktier och andelar 0,1 0,1
 3,5 2,6
  
  
Not 12 Ökning/minskning långfristiga fordringar 
Koncernen 2017 2016
Uppskjuten skatt  -0,2 0,2
Minoritetsandel koncernintern  
utlåning -0,1 -0,8
 -0,3 -0,6
  

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anlägg-
ningar  
Koncernen 2017 2016
Ingående anskaffn. värde 5 961,5 5 651,8
Omklassificering 7,5 23,9
Inköp under året 264,9 311,4
Försäljning/utrangering -3,8 -21,8
Nedskrivning -2,9 -21,2
Pågående arbeten 56,9 17,4
Utgående ack anskaffn.värde 6 284,1 5 961,5
  
Ingående avskrivningar -2 037,0 -1 896,3
Omklassificering -17,3 
Försäljning/utrangering 2,0 13,7
Nedskrivning 1,2 8,7
Årets avskrivningar -166,0 -163,1
Utgående ack avskrivningar -2 217,1 -2 037,0
Utgående restvärde 4 067,0 3 924,5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Ystads kommun övertog materiella anläggningstill-
gångar från Sydskånska gymnasieförbundet då för-
bundets verksamhet övertogs av kommunen 2016. 
 
  
Kommunen 2017 2016
Lantegendomar - -
Bostads- och affärshus 1,6 -
Verksamhetsfastigheter 0,7 1,7
Fastigheter för annan 
verksamhet mm 0,1 0,2
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 0,7 -
Aktier och andelar - -
 3,1 1,9
  
  
Kommunen 2017 2016
Ytornet AB - -
AB Ystadbostäder  -35,0 -10,0
AB Ystads Saltsjöbad - -3,0
Ystads Energi AB -65,0 -20,0
Ystad Industrifastigheter AB 12,0 -15,0
Ystads Teater AB -2,0 -10,5
Kommuninvest - -
 -90,0 -58,5
  

  
Kommunen 2017 2016
Ingående anskaffn. värde 3 892,1 3 646,9
Omklassificering - -
Inköp under året 213,2 268
Försäljning/utrangering - -1,6
Nedskrivning -2,9 -21,2
  
Utgående ack anskaffn.värde 4 102,4 3 892,1
  
Ingående avskrivningar -1 384,6 -1 280,0
  
Försäljning/utrangering - 0,3
Nedskrivning 1,2 8,7
Årets avskrivningar -123,7 -113,6
Utgående ack avskrivningar -1 507,1 -1 384,6
Utgående restvärde 2 595,3 2 507,5
  
Specifikation  
Markreserv 52,4 52,6
Verksamhetsfastigheter 1 140,6 1 155,1
Fastigheter affärsverksamhet 1 102,5 1 032,0
Publika fastigheter 218,5 195,1
Fastigheter annan verksamhet 79,3 70,6
Övriga fastigheter 2,0 2,1
Exploateringsmark - -
 2 595,3 2 507,5
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Not 14 Maskiner och inventarier  
Koncernen 2017 2016
Ingående anskaffn.värde 550,1 509,4
Inköp under året 71,4 60,1
Försäljning/utrangering/omklass -10,5 -19,4
Utgående ack anskaffn.värde 611,0 550,1
  
Ingående avskrivningar -338,0 -328,2
Försäljning/utrangering/omklass 11,3 19,2
Årets avskrivningar -33,1 -29
Utgående ack avskrivningar -359,8 -338,0
Utgående restvärde 251,2 212,1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Not 15 Värdepapper, andelar och bostadsrätter 
m m  
Koncernen 2017 2016
Aktier och andelar i:  
  
Husbyggnadsvaror HBV för. 0,2 0,2
Kommuninvest 4,9 4,9
Kommunassurans Syd Försäkr 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,1 0,1
Finansiell leasing 2,8 3,6
 10,2 11
  
  
  
  

Not 16 Långfristiga fordringar 
Koncernen 2017 2016
Kommuninvest 5,3 5,3
Uppskjuten skatt  1,9 1,7
Minoritetsandel konernintern  
utlåning 8,1 8,0
Övriga  0 0
  
  
 15,3 15,0
  
Not 17 Kortfristiga fordringar  
Koncernen 2017 2016
Kundfordringar 98,7 104,5
Övriga kortfristiga fordringar 38,1 53,6
Interimsfordringar 99,0 99,3
 235,8 257,4
  

  
Kommunen 2017 2016
Ingående anskaffn.värde 216,4 207,1
Inköp under året 32,5 24,7
Försäljning/utrangering -1,7 -15,4
Utgående ack anskaffn.värde 247,2 216,4
  
Ingående avskrivningar -163,3 -163,7
Försäljning/utrangering 1,6 15,4
Årets avskrivningar -16,8 -15
Utgående ack avskrivningar -178,5 -163,3
Utgående restvärde 68,7 53,1
  
Specifikation:  
Maskiner 34,8 26,6
Inventarier 19,5 19,8
Byggnadsinventarier - -
Bilar, transportmedel 13,3 5,6
Konst 1,1 1,1
 68,7 53,1
  

  
Kommunen 2017 2016
Aktier och andelar i:  
koncernföretag 26,2 26,2
andra företag:  
Kommuninvest 4,9 4,9
Kommunassurans Syd Försäkr 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,1 0,1
Finansiella leasingtillgångar 2,8 3,6
 36,2 37,0
  
*) Det bokförda andelskapitalet i Kommuninvest 
ekonomisk förening uppgår till 4 881 kkr. Efter 
insatsemmissioner uppgår Ystads kommuns totala 
andelskapital till 25 894 kkr.  
  
Kommunen 2017 2016
AB Ystads Saltsjöbad 75,0 75,0
Ystadbostäder AB 579,0 544,0
Ystad Energi AB 332,0 267,0
Ystad Industrifastigheter AB 131,0 143,0
Ystads Teater AB 20,0 18,0
Ytornet AB 261,8 261,8
Kommuninvest 5,3 5,3
 1 404,1 1 314,1
  
  
Kommunen 2017 2016
Kundfordringar 60,1 71,5
Övriga kortfristiga fordringar 84,2 110,2
Interimsfordringar 161,2 162,9
 305,5 344,7
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Not 18 Kortfristiga placeringar  
Koncernen 2017 2016
Aktier i andra företag via gåva 5,4 -
 5,4 -
  
Not 19 Eget kapital  
Koncernen 2017 2016
Ystads kommun 1 366,9 1 328,0
Koncernen Ytornet 261,4 223,2
Kommunalförbund 5,2 5,5
Summa 1 633,5 1 556,7
  
Ystad kommuns egna kapital är justerat med kon-
cernmässiga övervärden samt aktier i dotterbolag 
 
  
  
  
  
  
  

Not 20 Avsättningar  
Koncernen 2017 2016
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner 25,9 23,8
Avsättning för visstids-  
pensioner  1,7 2,5
Avsättning för särskild   
löneskatt 6,8 6,3
Avsättning för skatter 76,9 66,7
Summa 111,3 99,3
  
  
  
Not 21 Långfristiga skulder  
Koncernen 2017 2016
Lån i banker och kreditinstitut 2 478,9 2 424,3
Skuld för anslutningsavgifter 11,4 5,0
Skuld för investeringsbidrag 10,8 10,7
Investeringsfond 2,2 3,4
Skuld för exploateringsinkomster 2,8 2,9
Skuld finansiell leasing 2,8 3,6
Övriga långfristiga skulder  
 2 509,0 2 449,9
  
Not 22 Kortfristiga skulder  
Koncernen 2017 2016
Leverantörsskulder 122,0 119,7
Övriga kortfristiga skulder 91,5 55,6
Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter 244,7 238
 458,2 413,3
  

Kommunen 2017 2016
Aktier i andra företag via gåva 5,4 -
 5,4 -
  
  
Kommunen 2017 2016
Ingående värde 1 451,4 1 417,8
Årets resultat  38,4 33,6

 1 489,8 1 451,4
  
Varav av årets resultat:  
Kommungemensamt 30,6 25,8
Hamnfond 8,0 8,0
Social investeringsfond -0,2 -0,2
  
Av årets resultat 2017 avsätts 21,1 mkr till resul-
tatutjämningsreserven. Kommunfullmäktige har 
under tidigare år beslutat att avsätta totalt 102,4 
mkr till resultatutjämningsreserven.  

  
Kommunen 2017 2016
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner* 22,1 20,0
Avsättning för visstids-  
pensioner 2 st (4) 1,7 2,5
Avsättning för särskild   
löneskatt 5,8 5,4
  
Summa 29,6 27,9
  
*Inkluderar även förtroendevalda  
  
  
Kommunen 2017 2016
Lån i banker och kreditinstitut 2 436,7 2 311,7
Skuld för anslutningsavgifter 11,4 5,0
Skuld för investeringsbidrag 10,8 10,7
Investeringsfond 2,2 3,4
Skuld för exploateringsintäkt 2,8 2,9
Skuld för finansiell leasing 2,8 3,6
  
 2 466,8 2 337,3
  
  
Kommunen 2017 2016
Leverantörsskulder 89,5 84,9
Övriga kortfristiga skulder 242,4 231,5
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 217,8 216,5
 549,7 532,9
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Not 23 Pensionsförpliktelser mm  
Koncernen 2017 2016
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 453,0 475,1
Årets förändring    -13,2 -22,1
   varav räntekostnad 13,2 6,5
   varav utbetalningar -26,5 -26,9
Särskild löneskatt, KPA 106,7 109,9
 546,5 562,9
  
  
  
  
  

  
Not 24 Privata medel  
Koncernen 2017 2016
24 kkr (43 kkr) förvaltas av 
Social omsorg 0,0 0,0
  
  
Not 25 Ej uppsägningsbara operationella leasing-
avtal överstigande 3 år  
Koncernen 2017 2016
Minimileaseavgifter  
  med förfall inom 1 år 38,5 35,3
  med förfall inom 1-5 år 40,3 93,7
  med senare än 5 år 0,6 12,3
  
  
  
  
  
  

Not 26 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser  
Koncernen 2017 2016
Egnahem och småhus 0,1 0,1
Föreningar 10,0 9,9
Kommuninvest 2 436,7 2 281,7
Övriga 3,0 3,0
Ställda säkerheter 0,2 0,2
 2 450,0 2 295,0
  

  
Kommunen 2017 2016
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 453,0 475,1
Årets förändring  -13,2 -22,1
   varav räntekostnad 13,2 6,5
   varav utbetalningar -26,5 -26,9
Särskild löneskatt, KPA 106,7 109,9
 546,5 562,9
  
Överskottsfondens utgående kapital är 3,4 mkr per 
171231.  
  
Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget från 
KPA uppgår till 98,0 %  
  
  
Kommunen 2017 2016
24 kkr (43 kkr) förvaltas av 
Social omsorg 0,0 0,0
 

  
  
Kommunen 2017 2016
Minimileaseavgifter  
  med förfall inom 1 år 37,7 35,0
  med förfall inom 1-5 år 40,1 92,5
  med senare än 5 år 0,6 12,3
  
Leasingavgifter avser inventarier, maskiner samt 
fastigheter och redovisas som operationell leasing. 
Leasingkostnaden för operationell leasing för året 
uppgick till  44,2 mkr (34,2).  
Finansiell leasing redovisas i not 15.  
  
  
Kommunen 2017 2016
Koncerninterna 42,5 112,9
Egnahem och småhus 0,1 0,1
Föreningar 10,0 9,9
Kommuninvest 2 436,7 2 281,7
Övriga 2,8 3,0
   
 2 492,0 2 407,4
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Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/re-
gioner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
342 484 mkr kronor och totala tillgångar till 349 244 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 2 579 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 640 mkr.



Driftredovisning investeringsredovisning,
MB

125Driftredovisning investeringsredovisning,

Driftredovisning

Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse/förvaltning  Intäkt Kostnad Netto Budget-
    kostnad avvik netto
Kommunstyrelse  428,3 -563,3 -135,0 -2,7
- Överförmyndarnämnd  1,6 -5,0 -3,4 0,0
- Ledning o Utveckling  46,8 -145,3 -98,5 0,8
- Hamn  43,3 -35,3 8,0 0,0
- Kommungemensamt  336,6 -377,7 -41,1 -3,5
    
Barn- och utbildningsnämnd  380,0 -909,5 -529,5 4,6
Gymnasienämnd  450,4 -584,0 -133,6 4,2
Kulturnämnd  6,7 -38,6 -31,9 0,2
Myndighetsnämnd  5,2 -8,0 -2,8 0,8
Samhällsbyggnadsnämnd  521,8 -578,1 -56,3 2,8
Socialnämnd  233,5 -841,4 -607,9 -7,1
Revision  - -1,2 -1,2 -
Summa   2 025,9 -3 524,1 -1 498,2 2,8
Finansiering  1 567,5 -30,9 1 536,6 20,3
Totalt  3 593,4 -3 555,0 38,4 23,1

Nämnd/styrelse/förvaltning  Inkomst Utgift Nettoinv Budget-
     avvik netto
Kommunstyrelse  - -80,1 -80,1 28,4
- Ledning o Utveckling  - -15,3 -15,3 13,3
- Hamn  - -64,8 -64,8 15,1
Barn- och utbildningsnämnd  - -5,7 -5,7 0,1
Gymnasienämnd  - -7,3 -7,3 1,9
Kulturnämnd  - -2,2 -2,2 -
Myndighetsnämnd  - - - 0,4
Samhällsbyggnadsnämnd  0,0 -147,9 -147,9 97,1
Socialnämnd  - -2,5 -2,5 3,3
Finansiering  - 0,0 0,0 0,0
Summa  0,0 -245,7 -245,7 131,2

Årets största investeringar  (mkr)
Ytor och tälthallar  -44,4
Vatten och avlopp, utbyggnad  -12,8
Surbrunnskolan  -11,3
Planerat fastighetsunderhåll  -11,0
Färjeläge 6, ombyggnad  -10,6
Strandfodring    -9,6
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Särredovisning av VA-verksamhet

Resultaträkning, kkr    2017 2016 
      
Verksamhetens intäkter            Not 1 91 386 87 403 
     
Verksamhetens kostnader    Not 2 -62 795 -63 734 
Avskrivningar    Not 3 -20 606 -17 097 
Verksamhetens nettointäkt/kostnad    7 985 6 572 
      
Finansiella kostnader   Not 4 -9 136 -10 902 
      
 Årets resultat före avsättning till investeringsfond   Not 5 -1 151 -4 330 
 Avgår till/minskar investeringsfond   1 151 4 330 
      
      
     
Balansräkning, kkr    2017 2016 
    
Tillgångar      
Anläggningstillgångar    Not 6 538 541 505 837 
Omsättningstillgångar    Not 7 22 393 18 961 
Summa tillgångar    560 934 524 798 
      
Eget kapital och skulder      
Eget kapital     - - 
Kortfristiga skulder    Not 8 10 376 10 466 
Långfristiga skulder    Not 9 550 558 514 332 
Summa eget kapital och skulder    560 934 524 798 
      
  
     
Kassaflödesanalys, kkr   2017 2016 
     
Årets resultat   -1 151 -4 330 
Justering för av- och nedskrivningar   20 606 17 097 
Vinst/Förlust avyttring av anläggningstillgångar   - - 
Medel till/från investeringsfond   1 151 4 330 
     
Medel från verksamheten före förändring   20 606 17 097 
av  rörelsekapital     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -3 432 -858 
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -90 3 655 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten   17 084 19 894 
    
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar   -53 588 -72 666
Försäljning/omklassificering av materiella anläggningstillgångar  278 - 
Investeringsinkomster   - 1 397 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -53 310 -71 269 
    
Förändring långfristig skuld   36 226 51 375 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   36 226 51 375 
     
Årets kassaflöde   0 0 
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Not 1 Intäkter            
Verksamhetens intäkter före avsättning till investeringsfond.       
           
Not 2 Kostnader   
Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för förvaltningschef  3% 
Ekonom på ekonomiavdelningen  23% 
Ekonomiavdelningens kundtjänst  30% 
Ekonomiavdelningens redovisningsenhet  7% 
Ekonomiavdelningens lönehandläggare  10% 
Personalavdelningen  2% 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för kommunikatör  5% 
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader  12% 
Del av kommungemensamma program   
   
Not 3 Avskrivningar   
 2017 2016 
Totala avskrivningar 20 606 17 097 
varav avskrivningar på anläggningar 20 140 16 995 
varav avskrivningar på maskiner 32 32 
varav avskrivningar på transportmedel 434 70 
   
Not 4 Finansiella kostnader   
 2017 2016 
Totala finansiella kostnader 9 136 10 902 
varav kapitalkostnadsränta 8 860 10 535 
varav övriga räntekostnader 276 367 
   
Not 5 Årets resultat   
Årets resultat avseende VA-verksamheteten  ingår inte i kommuens totala resultat.    
Överskott resp underskott förs mot investeringsfonden.   
   
Not 6 Anläggningstillgångar   
 2017 2016 
Ingående restvärde på anläggningstillgångar 505 837 451 665 
Årets inköp 53 588 71 269 
Årets avskrivningar -20 606 -17 097 
Årets försäljning/utrangering/omklassificeringar -278 - 
Utgående restvärde på anläggningstillgångar 538 541 505 837 
   
Not 7 Omsättningstillgångar   
 2017 2016 
Kundfordringar  18 758 18 961 
Ingående moms 3 635 - 
 22 393 18 961 
   
Not 8 Kortfristiga skulder   
 2017 2016 
Leverantörsskulder  5 706 9 126 
Upplupna semesterlöner 1 010 918 
Upplupna sociala avgifter 455 422 
Utgående moms 3 205 - 
 10 376 10 466 
Not 9 Långfristiga skulder   
 2017 2016 
Investeringsfond 2 223 3 374 
Skuld anslutningsavgifter 11 422 4 960 
Intern skuld till kommunen  536 913 505 998
 550 588 514 332
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Särredovisning av avfallsverksamhet

Resultaträkning, kkr    2017 2016
   
Verksamhetens intäkter           Not 1  23 759 23 371
   
Verksamhetens kostnader   Not 2  -23 681 -24 953
Avskrivningar   Not 3  -213 -212
Verksamhetens nettointäkt/kostnad    -135 -1 794
   
Finansiella kostnader  Not 4  -154 -168
   
Årets resultat före bokning mot interimsskuld Not 5   -289 -1 962
                       Avgår till/minskar interimsskuld    289 1 962
   
   
Balansräkning, kkr    2017 2016
   
Tillgångar   
Anläggningstillgångar   Not 6  2 423 2 636
Omsättningstillgångar   Not 7  6 299 5 549
Summa tillgångar    8 722 8 185
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital     - -
Kortfristiga skulder   Not 8  4 171 2 688
Långfristiga skulder   Not 9  4 551 5 497
Summa eget kapital och skulder    8 722 8 185
   
   
Kassaflödesanalys, kkr    2017 2016
   
Årets resultat    -289 -1 962
Justering för av- och nedskrivningar    213 212
Medel till/från interimsskuld    289 1 962
   
Medel från verksamheten före förändring   
av  rörelsekapital    213 212
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -750 32
Ökning/minskning kortfristiga skulder    1 483 -1 365
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten    946 -1 121
   
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar   - -
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten    0 0
   
Förändring långfristig skuld    -946 1 121
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -946 1 121
   
Årets kassaflöde    0 0
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Not 1 Intäkter   
Verksamhetens intäkter före justering avseende interimsskuld.    
    
Not 2 Kostnader   
Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för förvaltningschef   3 %  
 Ekonom på ekonomiavdelningen    12% 
 Ekonomiavdelningens kundtjänst    10% 
 Ekonomiavdelningens redovisningsenhet    1,5% 
 Ekonomiavdelningens lönehandläggare    5% 
 Personalavdelningen    1% 
 Samhällsbyggnadsnämndens kostnader    2% 
 Del av kommungemensamma program    
    
Not 3 Avskrivningar   
     2017 2016
Totala avskrivningar   213 212
varav avskrivningar på maskiner   213 212
    
Not 4 Finansiella kostnader   
     2017 2016
Totala finansiella kostnader   154 168
varav kapitalkostnadsränta   80 68
varav övriga räntekostnader   74 100
    
Not 5 Årets resultat   
Årets resultat avseende avfallsverksamheteten ingår inte i kommuens totala resultat.    
 Överskott resp underskott förs mot interimsskuld.    
    
Not 6 Anläggningstillgångar   
     2017 2016
Ingående restvärde på anläggningstillgångar   2 636 2 848
Årets inköp   - -
Årets avskrivningar   -213 -212
Utgående restvärde på anläggningstillgångar   2 423 2 636
    
Not 7 Omsättningstillgångar   
     2017 2016
Kundfordringar    5 621 5 549
 Ingående moms   678 -
     6 299 5 549
    
Not 8 Kortfristiga skulder   
     2017 2016
Leverantörsskulder    1 635 1 525
Upplupna semesterlöner   931 651
Upplupna sociala avgifter   154 119
Förutbetalda intäkter   104 393
Utgående moms   1 347 -
     4 171 2 688
    
Not 9 Långfristiga skulder   
     2017 2016
Intern skuld till kommunen    4 551 5 497
     4 551 5 497
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Exploateringsredovisning

Område Ingående Löpande  Löpande  Resultat- Utgående
 balansvärde Intäkter Kostnader påverkan balansvärde
     
Öja by 0,2 - - - 0,2
Solviksvägen, Köpingebro -0,4 - - - -0,4
Källesjö nordost 0,4 - - - 0,4
V:a stadsdelarna, gemensamt 5,3 - - - 5,3
V:a stadsdelarna I (Hein) -0,3 - - - -0,3
V Sjöstaden I -1,0 3,2 - - -4,1
Källesjö nord -0,2 0,0 -1,0 - 0,8
Nybrostrand väster -7,9 3,9 -1,7 - -10,1
V Sjöstaden II 4,4 6,9 -3,6 - 1,2
Källesjö, Lilla Tvären 3:1 -0,5 - -0,1 - -0,4
Ubåten Edvinshem -0,7 - - - -0,7
Köpingebro Soldatvägen -0,6 - -0,1 - -0,5
HSB Lilla Tvären 1:3 -2,6 - - - -2,6
Köpingebro Junivägen -1,8 - 0,0 - -1,8
Fredriksberg 0,1 - - - 0,1
Löderup 2:22 Öster 0,0 - - - 0,0
Nybrostrand 19:10 mfl 8,8 2,3 -26,0 - 32,6
Dammhejdan 0,6 1,4 -2,5 - 1,7
Svarte etapp I 0,0 - -0,6 - 0,6
Svarte etapp II - - 0,0 - 0,0
Västra Sjöstaden III 0,1 - 0,0 - 0,1
Dammen 0,0 - - - 0,0
Källesjö hästgård -0,3 - 0,0 - -0,3
Diverse områden Ystad 0,0 - - - 0,0
Diverse områden byar -0,1 0,0 - - -0,1
Köpingebro Lachmans väg 1,3 - - - 1,3
Köpingebro Kamerala 0,4 - -2,0 - 2,4
Regementet Sandskogen 0,1 - 0,0 - 0,1
Daggkåpan (fd Willys) 3,0 - 0,0 - 3,0
Kokillen 0,1 0,1 -0,2 - 0,3
Kåseberga 0,0 - - - 0,0
Svarte Pukan 0,1 - - - 0,1
Hedeskoga 18:1 0,0 - -0,1 - 0,1
Fritiden 1 0,0 0,2 - - -0,2
Kvarteret Grundström - - 0,0  0,0
Hamnstaden - - - - -
Västra Sjöstaden 3 - - 0,0  0,0
Ö:a ind omr Startmotorn 12,8 1,6 -22,8 - 34,0
Malmörondellen 0,4 - - - 0,4
Äldre industrimark -7,9 0,5 -0,1 - -8,3
Summa 14,0 20,0 -61,1 0,0 55,1

I exploateringsredovisningen hanteras de olika områdena som omsättningstillgång där årets löpande 
transaktioner påverkar respektive områdes utgående nettovärde. Resultatpåverkan uppstår efter värde-
ring.     
Se vidare under Redovisningsprinciper.     
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Finansiella nyckeltal för dotterbolagen i 2017 2016 2015 2014 2013 
koncernen Ytornet, Kommunalförbunden 
ingår ej.      
     
I/K-talet, dvs totala intäkter i förhållande  1,16 1,13 1,11 1,11 1,08  
till totala kostnader      
     
Avkastning/omsättning, dvs resultat före  13,8% 11,7% 10,7% 9,5% 6,9% 
bokslutsdispositioner i förhållande till 
totala intäkter.      
     
Avkastning/eget kapital, dvs resultat före  19,1% 16,3% 16,0% 14,6% 11,1%  
bokslutsdispositioner i förhållande till 
totalt eget kapital.      
     
Finansnetto, dvs finansiella intäkter -19,5 -22,9 -26,1 -28,3 -29,7 
minus finansiella kostnader.      
     
Soliditet, dvs totalt eget kapital 17,6% 17,3% 17,3% 16,8% 16,4% 
(utan hänsyn till obeskattade reserver)
i relation till totala tillgångar.      
   
        

Finansiella nyckeltal, bolagen

Rapportering av finansverksamheten, kommunen

Långfristiga skulder
   
Låneportföljens storlek och sammansättning  
Bank /Kreditinstitut Räntetyp        Belopp        Snitt-
                           (fast/rörligt)            (kkr)        ränta
Kommuninvest                Fast    2 356 700      0,94%
Kommuninvest           Rörligt         80 000     -0,21%
Summa                       2 436 700      0,92%

Räntebindningstid Räntebindningsstrategi 
  Normportfölj Andel 
Ränteförfall    Belopp  Andel förfall förfall per
(årsintervall)        (kkr)    Min Max 2017-12-31
0 - 1              600 000     25% 50% 25%
1 - 3             918 000      10% 40% 38%
3 - 5             675 000 10%  40%     27%
5 - 7        243 700   0%  20%     10%
7 - 10       0        0%  20%        0%
Summa     2 436 700     100%

Kapitalbindningstid Kapitalbindningsstrategi  
   Normportfölj Andel 
Kapitalförfall   Belopp    Andel förfall     förfall per
(årsintervall)       (kkr)       Min   Max   2017-12-31
0 - 1               600 000       0%   30%              25%
1 - 3              918 000        0%    40%             3 8%
3 - 5              675 000        0%    40%              27%
5 - 7              243 700        0%    40%              10%
7 - 10                       0        0%    40%                0%
Summa      2 436 700      100%

Fast; 
97%

Rörligt; 
3%

Andelen fast respektive rörlig ränta
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Redovisningsprinciper

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

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av in-
komster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

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

Anslutningsavgifter – redovisas enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 18.1, ”Intäkter 
från avgifter, bidrag och försäljningar”. Dessa avgifter redovisas som långfristig skuld, och i enlighet med 
matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten succesivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av 
över sina respektive nyttjandeperioder. 

Avskrivningar – Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperio-
den med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs.
Vid aktivering av anläggningstillgångar med ett anskaffningsvärde på 1 mkr eller däröver, ska en bedöm-
ning göras av huruvida det finns skillnader i förbrukning av tillgångens betydande komponenter. Finns 
det sådana skillnader ska tillgången delas upp i komponenter vilka avskrivs separat. Skolfastigheter, om-
sorgsfastigheter, förvaltningsfastigheter, fritidsanläggningar, hamnanläggningar, VA och avlopp, gator samt 
parker är aktuella för komponentavskrivning.
  
Exploateringsredovisning – Exploateringsverksamhetens samtliga transaktioner handhas löpande i drift-
redovisningen. I samband med tertialuppföljningar samt årsbokslut förs nettot för respektive exploate-
ringsområde till balansräkningen som omsättningstillgång/skuld vilket innebär en matchning av intäkter 
och kostnader. I samband med detta bedöms och värderas det därmed uppkomna värdet för varje område 
av huvudansvarig. Vid indikationer på större avvikelser sker erforderliga upp- eller nedskrivningar, med 
motsvarande resultatpåverkan. Vid varje områdes slutredovisning förs eventuellt kvarstående över- eller 
underskott till kommunens resultaträkning. Under 2014 reviderade kommunen sin exploateringsredo-
visning för att bättre anpassa denna till ”Rådet för kommunal redovisnings idéskrift, ”Redovisning av 
kommunal markexploatering”. Uppkomna utgifter rörande tillgångar där kommunen anses som slutlig 
ägare omklassificeras till anläggningstillgångar i samband med slutredovisningen och bruklig avskrivning 
påbörjas. För att undvika stora svängningar i resultatet periodiseras motsvarande belopp avseende exploa-
teringsinkomsterna genom att en långfristig skuld bokas upp. Denna skuld löses sedan upp i samma takt 
som avskrivningarna. 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar – Redovisningen av investeringsbidrag, VA-fond samt av-
fallsfond ändradess under 2012 så att Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nu följs. Inves-
teringsbidrag och VA-fond redovisas som långfristig skuld och avfallsfond som förutbetald intäkt. 

Jämförelsestörande poster – Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande, och 
när de förekommer särredovisas dessa i not till respektive post i resultaträkningen.

Leasingavtal – Finansiella leasingavtal redovisas som finansiella leasingtillgångar samt som långfristig 
skuld. Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal redovisas under ansvarsförbindelser.

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

Rättstvister – Kommunen har per 31 december 2017 ingen pågående tvist. AB Ystads Saltsjöbad har en 
tvist med en entreprenör där bolaget har bestridit en faktura fullt ut uppgående till 5,6 mkr exkl moms.

Sammanställd redovisning - Koncernen omfattar kommunen och de företag, som kommunen på grund 
av andelsinnehav eller annan anledning har ett väsentligt inflytande över. Ett samägt företag anses ingå i 
koncernen motsvarande den andel Ystads kommun äger, betalar i medlemsavgift eller dylikt, se inledning 
– kommunens organisation. Den sammanställda redovisningen (för hela koncernen) har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda 
värde på aktier i direktägda kommunala bolag har eliminerats mot bolagens egna kapital vid förvärvstill-
fället. I den sammanställda redovisningen ingår därför endast den del av bolagens egna kapital som till-
kommit efter förvärvet. Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av de direktägda 
bolagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har tagits med i sammanställ-
ningen. Motsvarande tillämpning av förvärvsmetoden med proportionell konsolidering har genomförts i 
moderbolaget Ytornet AB:s sammanställda redovisning.

För Räddningstjänstförbundet samt Miljöförbundet baserades ägarandelen på respektive kommuns andel 
av förbundsavgifterna det första året. Avsikten är sedan att denna andel ska vara densamma under kom-
mande år.

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

Återställande av deponi - Efter det att SYSAV tillträtt avfallsanläggningen i Hedeskoga, har Ystads kom-
mun inget ansvar för den sk avslutningsplanen, utan detta ansvar vilar på  SYSAV. Skulle, mot förmodan, 
miljöproblem uppstå på grund av tidigare deponerat avfall, ansvarar den som deponerat avfallet för ska-
dor, åtgärder etc. Kommunens äldre soptippar är återställda sedan flera år tillbaka.
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