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1 Ystads Kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ny mandatperiod, nytt år och ny politisk ledning. Året började med ekonomiska utmaningar. Det var inte 
bara underskott i många av nämnderna utan även nya redovisningsmetoder för bolagens utdelning. 
Genomlysningar av verksamheter fortsatte. Dessutom styrde Treklövern på en (S) budget. 

Hamninvesteringen på nästan en miljard har lett till att Ystads kommuns långivare har begränsat 
låneutrymmet mycket kraftigt. Då behov av nya äldreboenden och skolor är stort i framtiden har vi tvingats 
att planera för neddragna investeringar inom vissa områden och möjligheten att sälja av tillgångar som inte 
är kärnverksamhet. 

Första spadtaget togs i flera av våra nybyggnadsområden som Svarte och Trädgårdsstaden. Efter minst 10 
års planering var det äntligen dags att börja bygga. Efterfrågan är fortfarande god när det gäller 
nybyggnation, men det märks att den brinnande högkonjunkturen börjar avmattas. Det märks även i 
befolkningstillväxten. Året slutade på en ökning av befolkningen på 1,0 %. 

Första spadtaget togs också i nytt färjeläge, kommunens största enskilda affärsinvestering. Ceremonin 
gjordes tillsammans med representanter för Polen. Nyinvesteringen av färjeläge 7/8 har tagit form under 
året och i stort sätt håller projektet sin tidplan. Däremot har allvarliga frågetecken skapats i projektet då det, 
av polska staten ägt, rederi som är partner med Ystads kommun ännu inte uppfyllt kraven i EU-projektet. 
Vi följer noga utvecklingen då det kan föreligga risk att Ystads kommun går miste om EU-bidrag på 250 
miljoner kronor. 

Ett omhändertagande av barn som skedde sensommaren 2018 fick stor medial uppmärksamhet tidig 
sommar 2019. Kommunstyrelsen tog ett beslut om att göra en utredning som kom att få namnet 
Beglerutredningen. Utredningen fick stor medial uppmärksamhet och många kommuner hörde av sig och 
frågade efter våra nya rutiner om b la skolplikt. Det var många jobbiga månader för alla inblandade. Jag vill 
passa på att tacka för ett gott arbete som gjorde utredningen möjlig och framtagandet av alla nya rutiner och 
uppföljningar som det har lett till. 

Året präglades också av mycket samverkan mellan olika organisationer och föreningar. Kommunen, Region 
Skåne och polisen skrev ett samverkansavtal om Backabarnet. Det gjorde även en stor manifestation ”för 
ett drogfritt Ystad”. Vill tacka för alla ideella organisationer som medverkade tillsammans med kommunen 
och polisen. 

Detta är bara ett axplock av allt som hände under 2019, men i årsredovisningen kan ni läsa om mer om vad 
som gjorts i respektive nämnd. 

Kristina Bendz, kommunalråd 
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1.1 Förvaltningsberättelse 

Den kommunala koncernen 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i 
de kommunala bolagen enligt organisationsschemat nedan. 

 

Utöver ovanstående verksamhet finns två samverkansföretag; Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
(ägarandel 1,76 %) som hanterar kommunens försäkringar och Kommuninvest Ekonomisk förening genom 
vilken Ystads kommun finansierar en betydande del av kommunens investeringsbehov. Sysav AB ägs av 
fjorton skånska kommuner, Ystads kommuns andel är 2,84 %. 

Kommunen anlitar privata utförare inom Social omsorg för särskilda boende till en nettokostnad av 
19,9 mkr och inom Samhällsbyggnad anlitar tekniska avdelningen samt fastighetsavdelningen entreprenader 
till en kostnad av 12,4 mkr. I respektive nämnds verksamhetsberättelse anges vilka entreprenader som 
anlitats. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Resultaträkning (mkr)      

Verksamhetens intäkter 725,2 738,1 690,5 660,9 502,6 

Verksamhetens kostnader -2 198,5 -2 152,1 -2 008,1 -1 926,8 -1 700,4 

Avskrivningar -165,3 -155,0 -142,2 -141,1 -124,5 

Verksamhetens nettokostnad -1 638,6 -1 569,0 -1 459,8 -1 407,0 -1 322,3 

Skatteintäkter 1 628,6 1 540,3 1 491,1 1 435,0 1 331,4 

Finansnetto 26,7 13,4 5,1 10,6 6,8 

Resultat före extraordinära poster 16,7 -15,3 36,4 38,6 15,9 

Extraordinära poster - - - - - 

Årets resultat 16,7 -15,3 36,4 38,6 15,9 

      

  



Årsredovisning 2019 5(131) 

Balansräkning (mkr)      

Anläggningstillgångar 4 859,4 4 230,7 4 104,3 3 911,7 3 704,1 

Bidrag till infrastruktur 21,4 - - - - 

Omsättningstillgångar 935,0 444,8 423,6 431,8 436,8 

Summa tillgångar 5 815,8 4 675,5 4 527,9 4 343,5 4 140,9 

      

Eget kapital 1 466,5 1 481,8 1 445,4 1 406,8 1 390,9 

Årets resultat 16,7 -15,3 36,4 38,6 15,9 

Summa eget kapital 1 483,2 1 466,5 1 481,8 1 445,4 1 406,8 

Avsatt till pensioner 30,4 29,2 29,6 27,9 29,5 

Summa avsättningar 30,4 29,2 29,6 27,9 29,5 

Långfristiga skulder 3 698,1 2 594,2 2 466,8 2 337,3 2 250,4 

Kortfristiga skulder 604,1 585,6 549,7 532,9 454,2 

Summa skulder 4 302,2 3 179,8 3 016,5 2 870,2 2 704,6 

S:a eget kapital och skulder 5 815,8 4 675,5 4 527,9 4 343,5 4 140,9 

      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser 511,5 524,1 546,5 562,9 591,8 

Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 3 589,8 2 521,2 2 492,0 2 407,4 2 235,1 

Leasingåtaganden 40,6 40,3 37,7 35,0 24,4 

      

Kassaflödesanalys      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 161,3 125,7 188,7 158,4 144,8 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -719,7 -255,7 -241,8 -281,5 -298,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 008,8 102,5 39,5 28,4 125,0 

Årets kassaflöde 450,4 -27,5 -13,6 -94,7 -28,9 

      

Nyckeltal      

Soliditet i % 26 31 33 33 34 

Soliditet inkl pensionsåtaganden före 1998 i % 17 20 21 20 20 

Likviditet i % 55 -24 -23 -19 -4 

Långfristig skuld, inkl vidareutlåning 3 698,1 2 594,2 2 466,8 2 337,3 2 250,4 

      

Skattesats kommun och landsting 31,29 30,80 30,80 30,80 30,80 

      

Antal invånare 30 541 30 226 29 848 29 448 28 985 

Förändring +315 +378 +400 +463 +214 

Från och med räkenskapsår 2019 gäller Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Jämförelsesiffror för 2015-2018 har räknats om, se vidare not 1 Redovisningsprinciper. 
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Vad används skattepengarna till? 

 Varifrån kommer pengarna? 

58 % skatt och statsbidrag 

17 % hyror, arrende, taxor och avgifter 

17 % försäljning av tillgångar och verksamhet 

6 % övriga bidrag 

2 % räntor 

 Vad används pengarna till? 

42 % personal 

41 % tjänster, material, inventarier mm 

13 % köp av huvudverksamhet 

2 % bidrag och räntor 

2 % inkomst- och kostnadsutjämning 

  

  100 kr i skatt till kommunen användes ungefärligen så här…. 

40 kr Vård och omsorg: äldre, funktionshindrade 

28 kr Skola för barn- och ungdom 

13 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

6 kr Individ- och familjeomsorg 

6 kr Fritidsverksamhet 

3 kr Kulturverksamhet 

2 kr Politisk verksamhet 

1 kr Infrastruktur, skydd mm 

1 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Nationell ekonomi 

Vi grundar våra prognoser över utvecklingen av ekonomin i landet på material och analyser från SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner). Tillväxten av bruttonationalprodukten bromsar ned 2019 jämfört med 
åren närmast före. Aktuella förutsättningar pekar på 2 år med lite lägre tillväxt för att därefter övergå till en 
normalkonjunktur. I slutet av 2020 väntas Sverige befinna sig i ett läge som kan betecknas som en mild 
lågkonjunktur. Det finns dock stor osäkerhet kring detta. Sverige har sett en god utveckling under 2019 av 
exporten trots en relativt svag världsekonomi. Man skall dock komma ihåg att vi gynnats av en svag svensk 
valuta i konkurrensen. Det råder vidare osäkerhet kring effekten av Brexit samt de handelskonflikter som 
pågår mellan USA och Kina samt mellan USA och EU. 

För det närmaste året 2020 väntas i prognoserna en försämring av utrikeshandeln samt investeringarna bland 
annat i bostäder. För 2020 förväntas vidare en något svagare arbetsmarknad samt långsammare 
inkomstökningar. Dock väntas inte något brantare fall i sysselsättningen. 

Coronaviruset har under 2020 vuxit fram mer och mer som en ytterst viktig faktor, vilken kan påverka 
världsekonomin under 2020 och kanske få konsekvenser flera år framåt. Effekten kan vi inte överblicka fullt 
ut. 

BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Procentuell förändring 
mellan åren 2,3 1,1 0,8 1,7 2,1 1,7 

Sysselsättning 

Utvecklingen av sysselsättningen har varit positiv under 2019 för att därefter bromsa upp under 2020 och 
2021.  Det väntas leda till en något högre arbetslöshet under perioden 2020-2022 än de gångna åren. Värdena 
väntas för den perioden hamna en bit över 7 %. 

Löneutveckling 

De senaste åren har arbetsmarknadskonjunkturen varit positiv. Trots det har löneökningarna varit 
förhållandevis måttliga. Löneökningarna väntas bli måttliga även 2020 för att därefter bli något högre åren 
därefter. Det innebär en lönenivå som överstiger vad som gällt sedan åren kring finanskrisen runt år 2009. 
Antagandet hänger samman med att en viss återhämtning i produktiviteten som kan möjliggöra 
löneökningar. 

Arbetsgivaravgifter 

Arbetsgivaravgifterna har under 2019 uppgått till 38,6 %. 

Utöver ovanstående pensionskostnader finns även en äldre pensionsskuld som från och med 1998 redovisas 
under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 

Den totala pensionsförpliktelsen, inklusive kortfristig skuld, uppgick 2019-12-31 till 593,3 mkr, varav 
511,5 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det innebär att drygt 86 % ligger utanför balansräkningen. 

Till denna senare skuld utanför balansräkningen finns inga medel fonderad utan dessa måste finansieras 
inom driftbudgeten respektive år. 

Inflation 

KPIF (KPA där effekten av räntan tagits bort) är det mått som i allt större utsträckning används av SKR. 
Sett över hela perioden väntas värdet ligga i närheten eller i underkanten av Riksbankens mål om 2 %. 

Det andra måttet (KPI inklusive effekten av ränta) skiljer sig inte markant från KPIF. Bostadsräntorna och 
räntorna över lag väntas inte förändras under planperioden. Detta medför en likartad utveckling för KPI 
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och KPIF. 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

KPIF 2,1 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 

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

Räntan 

Reporäntan är Riksbankens styrränta sedan 1994. Reporäntan är den ränta som bankerna kan låna eller 
placera till i Riksbanken på sju dagar. 

Förändringar i reporäntan får direkt effekt på marknadsräntorna och benämns därför ofta styrränta. 
Reporänta är det främsta styrmedlet för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt. 

I början av januari 2019 höjde Riksbanken den till -0,25 % och nästan exakt 1 år senare i januari 2020 gjordes 
en höjning till 0 %. Det innebar att Sverige hade en negativ styrränta ändå sedan februari 2015 eller knappt 
5 år. 

Riksbanken noterade vid sitt möte i december 2019 att ”På längre sikt är det troligt att räntan är högre än 
noll. Men givet det låga ränteläget i världen och den osäkerhet som finns kring konjunktur- och 
inflationsutvecklingen, är det enligt direktionen svårt att nu avgöra när det är lämpligt att höja räntan nästa 
gång”. Det är med andra ord osäkert vilken utveckling som kan förväntas under 2020. 

Det kommunala skatteunderlaget 

Skatteunderlagets förändring kan ofta beskrivas genom tre viktiga faktorer. Dessa tre är arbetslösheten, 
sysselsättningsförändringar i timmar samt timlöneökningar . 

Arbetslösheten väntas stiga något de kommande åren även om det råder stor osäkerhet beroende på 
utvecklingen av främst den internationella ekonomin och den påverkan den får på Sverige som 
exportberoende land. SKR beskriver läget som att vi under 2020 går in i en mild lågkonjunktur. 

Måttet sysselsättningar timmar % är viktigt att följa eftersom demografiska faktorer enskilda år medför att 
mängden arbetssökande och individer som kommer ut på arbetsmarknaden varierar. 

Timlönerna uppskattas de kommande åren ligga kring 3 % eller strax över. 

Den sammanlagda effekten på skatteunderlaget visar en något sämre utveckling 2020 och 2021 jämfört 
med åren därefter. Om man jämför med den senaste gångna tioårsperioden, då den årliga ökningen i snitt 
var 4  % ,så är de kommande åren en betydande inbromsning . 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Arbetslöshet % 6,3 6,8 7,2 7,3 7,3 7,2 

Skatteunderlag 
förändring % 3,2 2,4 3,1 3,1 3,8 3,8 

Sysselsättning timmar % 1,8 0,0 -0,4 0,3 0,7 0,4 

Timlöner förändring 2,8 3,6 2,7 3,0 3,2 3,4 

Kommunernas ekonomi 

Ett förändrat demografiskt tryck, har redan påverkat kommunerna jämfört med hur situationen var i början 
av 2010-talet. Hittills ser vi det i form av fler barn och unga men ännu inte så mycket från den åldrande 
befolkningen. Effekten har varit stor på investeringstakten i förskolor, skolor, va-anläggningar med mera. 
Vi har under angiven period även haft en betydande befolkningsomflyttning med bland annat gynnsam 
befolkningstillväxt i flertalet skånska kommuner. 

Den stora grupp människor som föddes strax efter andra världskriget är nu kring 75 år eller yngre. Denna 
grupp kommer normalt innebära ett större omsorgsbehov mot slutet av 2020 talet. 

Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av 
skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt 
finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. Flera av dessa faktorer väntas 



Årsredovisning 2019 9(131) 

få mindre positiv effekt ekonomin de kommande åren. 

Kommuner och regioner har 2019 ett sammantaget resultat på knappt 13 miljarder kronor. Det fördelar sig 
med 7,3 miljarder på kommunerna och 5,3 miljarder på regionerna. Detta innebär en ökning med ungefär 4 
miljarder. Denna ökning beror dock till stor del på ändrade redovisningsprinciper för finansiella tillgångar. 
Sådana tillgångar skall värderas till verkligt värde from 2019 om de innehas för värdeökning även om 
realisationsvinsten vid försäljning ännu inte skett. Tidigare redovisas dessa till lägsta värdes princip. 

64 kommuner och 2 regioner hade negativt resultat under 2019. 

I ett försök att räkna bort effekten av ovan nämnda ändrade redovisningsprincip kan man ta bort effekterna 
av finansnettot. Då framträder en mer negativ bild. 116 kommuner och 8 regioner har då negativt resultat 
dvs betydligt fler än ovan angivna antal. 

Skulderna ökade med 55 miljarder vilket är 4 miljarder mer än under 2018. Kommunerna har svårigheter att 
få tillräckligt högt resultat för att klara de höga investeringarna som nu behövs i skolor och infrastruktur 

Investeringsnivån för 2019 översteg 100 miljarder kronor. 

Befolkning 

Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 30 541 vilket är en ökning med 315 
personer. Den ökningen motsvarar 1 % . Kommunens mål är en ökning på 1 % i genomsnitt årligen. Målet 
uppnåddes därmed precis för år 2019. 

Under 2019 föddes 259 barn medan 374 personer avled. Det innebär att kommunen har ett 
födelseunderskott under 2019 med 115 personer. Motsvarande värde 2018 var 93 personer.  Under året 
flyttade 1 884 personer till kommunen och 1 454 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 430 
personer. Under 2018 var motsvarande flyttningsöverskott 471 personer. 
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Bostäder 

Under 2019 beviljades 414 bygglov vilket är en minskning med 53 från 467 vilket var utfallet för 2018. 
Byggloven under 2019 möjliggjorde 408 bostäder. Andelen bygglovsärenden som klaras inom 10 veckor 
(från komplett ärende till beslut) uppgick till 94 % 

Totalt har slutbesked meddelats för 117 nya bostäder i Ystad. Det innebär en minskning från 280 under 
2018. 

Näringsliv 

De sista stegen har tagits för att kunna tillgängliggöra mark för nya etableringar och omlokaliseringar. I 
verksamhetsområdet Öja industriområde, som är tänkt att försörja Ystad med industrimark under de 
kommande 10 åren, kan inleda försäljningen under år 2020. 

Ystad kommun sjönk i Svenskt näringslivs rakning från plats 35 till plats 64 i senaste mätning. Ett arbete 
har därför inletts varför Marknads- och näringslivsenheten har vidtagit åtgärder för att kunna stärka sin 
service till företagen, bland annat via företagslotsen och kunskapshöjning kring nya affärsmöjligheter utifrån 
FN:S hållbarhetsmål. Man har vidare fortsatt arbetet med att marknadsföra Ystad som destination-och 
kulturstad. 

Balanskravsresultat 

I avstämningen av balanskravet har 22,1 mkr exkluderats från det redovisade årets resultat på 16,7. Posten 
består av ändrade redovisningsregler avseende utdelning från kommunens bolag med 22,0 mkr samt 
realisationsvinster på 0,1 mkr. 

Utdelningen från kommunens bolag är beaktad redan i 2018 års balanskravsutredning och exkluderas därför 
i 2019 års. 

Balanskravsutredningen för 2018 slutade med ett negativt resultat på 2,0 mkr. Ovanstående innebär att 
Ystad måste återställa 2,0 mkr plus 5,4 mkr eller 7,4 mkr. Detta måste ske senast 2021 för första delen och 
senast år 2022 för de återstående 5,4 mkr. 

Kommunens avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr  

  

Årets resultat 16,7 

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,1 

Ändrad redovisningsprincip -22,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -5,4 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) - 

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR) - 

Balanskravsresultat -5,4 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Årets resultat 

Årets resultat för kommunen blev ett överskott med 16,7 mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
på 13,5 mkr.  Årets resultat blev således något bättre än budgeterat. 

Ändrade redovisningsprinciper, som tillkommit under året, avseende utdelning från våra kommunala bolag 
påverkar resultatet med en positiv engångseffekt på 22 mkr. Utan den posten hade resultatet således landat 
på -5,3 mkr. 

Stort underskott finns inom socialnämnden med 24,5 mkr. Barn och utbildningsnämnden som aviserat ett 
betydande underskott under året klarade till slut sin ekonomi och sitt resultat. 

Inom finansiering och kommungemensamt återfinns det största överskottet med 17,7 mkr. Här återfinns 
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den ovan omnämnda utdelningen, som blev 12 mkr bättre än budget. Andra poster inom finansiering och 
kommungemensamt, som avviker positivt mot budget är skatteintäkter och generella statsbidrag med 
2,6 mkr, finansiella kostnader i form av räntor 8 mkr, utdelning från Kommuninvest 5 mkr. Det totala 
resultatet inom finansiering och kommungemensamt dras dock ner av kostnader för pensioner som blev 
15 mkr högre än budgeterat. 

Inom samhällsbyggnadsnämnden har affärsverksamheten VA ett underskott med 2,7 mkr som inte påverkar 
resultatet utan regleras gentemot skulden/fonden gentemot VA-kollektivet. Fonden uppgår per 191231 till 
0,05 mkr (50 tkr) . Avfallsverksamheten, den andra affärsdrivande verksamheten inom 
samhällsbyggnadsnämnden har ett underskott på 0,08 mkr (80 tkr) som inte påverkar resultatet utan ökar 
den kortfristiga skulden till 1,4 mkr per 191231. 

Årets förändring av eget kapital (resultatet) för koncernen blev 40,8 mkr. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) 

Kommunfullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för en 
resultatutjämningsreserv enligt den möjlighet som ett nytt regelverk gav. I resultatutjämningsreserven vid 
ingången av 2013 reserverades 60,9 mkr. I boksluten 2013-2017 har därefter beloppet utökats till 123,5 mkr 
genom positiva resultat de åren. Åren 2018 och 2019 har inte inneburit någon förändring i reservens storlek. 

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 resultat 
med ett överskott på 16,7 mkr (motsvarande 1,1 % inflationsskyddar inte det egna kapitalet i kommunen då 
inflationen var 1,8 %). 

Utfallet för hela koncernens egna kapital blev däremot bättre i och med att resultatet blev 40,8 mkr vilket 
motsvarar ett resultat på 2,5 % av eget kapital. Därmed överstigs inflationen med 
0,7 %. Den procentuella förändringen av eget kapital i koncernen har varit högre än inflationen fyra av de 
senaste fem åren. 2018 är det enda året som det målet inte uppnåddes. 

  

 

Nettokostnadernas (inklusive 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. Ökningen av löpande kostnader får inte överstiga 
ökningen av löpande intäkter långsiktigt om en skattehöjning ska kunna undvikas. Nyckeltalet 
nettokostnadernas andel, inklusive finansnettot och inklusive avskrivningar, av skatteintäkter och generella 
statsbidrag samt utjämning visar denna balans. Kommunen har ett finansiellt mål som anger en nivå på 
99 %. Den nivån uppnås precis år 2019 tack vara utdelningen från de kommunala bolagen. Endast ett av de 
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fem åren har kommunen hamnat över nivån 99 %, det året var 2018 som framgår av diagrammet nedan. 

 

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader 

Resultatet för år 2019 är bättre än 2018 vilket även kan utläsas i nedanstående diagram där skatteintäkterna 
och generella statsbidrag och utjämning har ökat betydligt mer än nettokostnaderna. Årets ökningstakt för 
nettokostnader i förhållande till år 2018 är 3,6 %. Årets ökningstakt av skatteintäkterna och generella 
statsbidrag och utjämning i förhållande till år 2018 är 5,7 %. 

Diagrammet nedan kan sammanfattas som att två av åren (2015 och 2017) har ökningen av skatteintäkter 
och nettokostnader varit nästan likartad. 2016 och 2019 är det mer positivt för skatteintäkter medan det 
återstående året 2018 ökar nettokostnaderna mer. 

Det är dock viktigt att man analyserar enskilda poster såsom exempelvis utdelningen från bolagens inverkan. 

Det är angeläget att kommunens kostnader inte ökar i en högre takt än kommunens skatteintäkter som är 
kommunen i särklass största intäkter. 

 

Likviditet 

Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga 
placeringar, kassa och bank. Likviden per 191231 var jämförelsevis hög; 488 mkr, en höjning med ungefär 
450 mkr jämfört med 2018.  Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen på hela koncernkontot, 
vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala behållningen ska således ses tillsammans med 
kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. Vill kommunen ha en större likviditet och en större 
betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån med räntekostnader som följd. 
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Nettoinvesteringar 

Årets investeringar för kommunen uppgick till 721 mkr jämfört med budgeterat 1 150,5 mkr. 

Årets största investeringar (mkr) 

Färjeläge 7/8 350,6 

Källan 129,9 

Parkskolan 18,5 

Investeringar vatten o avlopp infrastruktur 17,7 

Planerat fastighetsunderhåll 10,4 

Dragongatan 8,6 

Under 2019 har det framför allt varit två stora investeringar som sticker ut och som bidrar till den höga 
nivån. Först och främst är det investeringen Färjeläget där nivån under 2019 uppgått till 350 mkr eller nästan 
hälften av totalnivån. Den andra stora investeringen är den nya skolan Källan i Ystad tätort. 

Andra förhållandevis stora utgifter är Parkskolan med 18,5 mkr samt vatten och avlopp med nästa samma 
nivå, följt av fastighetsunderhåll på totalt 10 mkr. 

Investeringsvolymen har under många år varit mycket omfattande i Ystads kommun. I diagrammet nedan 
kan man följa utvecklingen. 

Kommunens nivå låg strax under 300 mkr under åren 2015-2018 för att öka år 2019 till följd av 
hamninvesteringen. 

Hela koncernens nivå har också varit relativt konstant under perioden 2015-2018. Man ser också att den 
samlade nivån i bolagen ligger kring 150 mkr i snitt per år med en något högre nivå 2019 

Egenfinansiering av investeringarna är förhållandevis låg 2019, 25 % både för kommunen och koncernen. 
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Försäljning av anläggningstillgångar 

Endast fordon har avyttrats under året och genererat en reavinst på 0,1 mkr. 

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 
sedan till bolagen. Denna samordning bidrar till bättre räntemässiga villkor. 

Under året har kommunens nettolåneskuld i banker och kreditinstitut ökat med 1 miljard kr till 3 656,7 mkr. 
Den del av låneskulden som är hänförligt till kommunen är 2 137,9 mkr och den del som vidareutlånats till 
bolagen är 1 518,8 mkr. 

Vidareutlåningen till bolagen har ökat sedan årsskiftet med 95,0 mkr. 

Cirka 86 % av kommunens lån har fast ränta och 14 % har rörlig ränta. 

Ystad har en hög låneskuld i koncernen vilket kommer att vara begränsande för investeringsplanerna de 
kommande åren. 

Koncernens totala långfristiga skuld uppgick till 3 701,mkr vid årsskiftet och har ökat med 1 074 mkr under 
året. 

  

 

Finansnetto 

Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader 

I början av januari 2019 höjde Riksbanken styrräntan till -0,25 % och nästan exakt ett år senare i januari 
2020 höjdes den till 0 %. Det innebar att Sverige hade en negativ styrränta ändå sedan februari 2015 eller 
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knappt 5 år. 

Den låga räntenivån under angiven period har haft stor påverkan på kommunens finansnetto och därmed 
ekonomi. En ränteförändring får stor effekt eftersom kommunens låneskuld är 2,1 miljarder kronor. 

 

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 2019 till 25,5 %, vilket är 
en försämring från föregående års nivå med ungefär 6 %. 

Just den nedgången hänger samman med en hög nyupplåning under 2019 främst till det nya färjeläget. 

Enligt den så kallade ”Blandmodellen” ska pensioner som intjänats före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Inkluderas pensionsåtaganden före 1998 uppgår soliditeten till 
16,7 % för 2019, vilket är en minskning med 3,5 % i förhållande till 2018. 

I koncernen uppgick soliditeten till 28,2 %, vilket är en minskning med 5 % i förhållande till föregående år. 
Det är återigen upplåningen för Färjeläget som påverkar jämförelsen med 2018. 

 

Panter och ansvarsförbindelser 

Storleken på borgensåtagande och ansvarsförbindelser framgår av nedanstående diagram. Den visar att det 
finns två varianter på panter och ansvarsförbindelser med betydelse 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 3 577 mkr. Denna borgensförbindelse 
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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 2019 års utgång uppgick pensioner och löneskatt till 511,5 mkr. Detta är en 
minskning med 12,6 mkr jämfört med 2018. Denna ansvarsförbindelse avser pensionsförpliktelser intjänade 
fram till 1998. Något nyintjänande sker inte. I takt med att fler börjar ta ut pensionen kommer den att 
successivt att minska även om detta pågår under många år. 

Kommunens borgensförbindelser, som tidigare lämnats i samband med att bolagen upphandlade lån själva, 
är en allt minskande post som nu är nere i 3 mkr. 

Övriga panter och ansvarsförbindelser innehåller flera olika poster. Bland dessa finns till exempel borgen 
avseende leasing och föreningar. 

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 593,3 mkr, varav 511,5 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
86 % ligger utanför balansräkningen. Läggs den in som en avsättning i balansräkningen sjunker soliditeten 
från 25,5 % till 16,7 %. 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. 

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 546,5 mkr år 2017, till 
524,1 mkr under 2018 för att fortsätta ned till 511,5 mkr. 

Årets totala pensionskostnader inklusive löneskatt uppgick till 102,2 mkr, varav 28,0 mkr avsåg utbetalda 
pensioner till pensionärer. 

Ystads kommun använder pensionsmedlen för återlån i verksamheten. 

Pensionsåtagande (inklusive löneskatt), mkr 

  2019 2018 2017 

Individuell del (kortfristig skuld) 51,4 50,0 50,9 

Avsättning till pensioner 30,4 29,2 29,6 

Pensionsförpliktelse i ansvarsförbindelse 511,5 524,1 546,5 

Total pensionsförpliktelse 593,3 603,3 627,0 
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Utvärdering av god ekonomisk hushållning 

Övergripande mål Utfall 

1 % befolkningsökning  

Demokrati och delaktighet för alla  

Ungdomsarbetslösheten ska minska  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas  

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

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 
folkhälsoprogrammet  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans  

Lagstiftningen anger att kommuner och regioner 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 december 2018 beslut om budget 2019. I budgeten ingår kärnområdena 
Kultur, Utbildning, Vård och Omsorg, Miljö, Tillväxt samt Ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller 
övergripande och strategiska mål vilka utgår från Vision 2030. Nämnderna ska bryta ned de relevanta 
övergripande och strategiska målen till årliga åtaganden. 

Kommunfullmäktige i Ystad har definierat god ekonomisk hushållning så här: Det övergripande målet ska 
anses vara i huvudsak uppfyllt om 50 % av nämndernas åtaganden helt uppfyllts. 

De två övergripande mål som undantas från detta kriterium är: 

*· Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans. Bedömningen baseras i detta 
fall 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 uppgår 
till 1 % oaktat nämndernas uppfyllandegrad av åtaganden. 

Vid en jämförelse med andra kommuner kan man konstatera att Ystad har ett förhållandevis lågt finansiellt 
mål när det gäller resultatet i driftbudgeten. Det uttrycks som att ”Årets resultat skall uppgå till minst 1 % 
av skatteintäkterna”. Vår höga investeringsnivå gör att kommande års ökade avskrivningar tar allt mer 
resurser och därmed minskar utrymmet från andra driftkostnader såsom personal, hyra, material med mera.  
Alla intäkter förutom realisationsvinster tas med i bedömningen. Exempelvis ingår även den betydelsefulla 
utdelningen från vårt kommunala bolag. 

Kommunfullmäktiges beslut från december 2018 utgår ifrån det redovisade resultatet vid utvärderingen av 
ovanstående tre finansiella mål. Enligt kommunfullmäktiges beslut är det således det redovisade resultatet 
på 16,7 mkr som ingår i bedömningen. 

Avstämningen av ”god ekonomisk hushållning” hade blivit annorlunda om den utgått ifrån 
balanskravsavstämningen där utdelningen på 22 mkr från våra kommunala bolag tagits bort. 
Balanskravsavstämningen för 2019 slutar med ett resultat på -5,4 mkr det vill säga ett betydligt sämre 
resultat. 

2019 års avstämning visar enligt ovanstående förutsättningar att alla sju övergripande målen uppnås. 

Vi kan således konstatera att Ystad kommun uppnått god ekonomisk hushållning för 2019. 

Definitionen av ”god ekonomisk hushållning” görs normalt i samband med beslut om budget och 
flerårsplan. 
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Uppföljning av övergripande finansiella mål 

Mål 1 

Enligt budget 2019 finns följande tre finansiella mål som antagits av kommunfullmäktige: 

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

Utfall: Årets resultat blev 16,7 mkr vilket gör att nettokostnaden hamnade på 99,0 % av skatteintäkter 
vilket betyder att målet på 1 % uppnåddes precis. 

Målet är uppfyllt. 

 

Mål 2 

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

Utfall: Nettokostnaderna ökade med 3,6 % i förhållande till år 2018 och skatteintäkterna inklusive 
statsbidrag ökade med 5,7 % i förhållande till år 2018. 

Målet är uppfyllt. 

 

Mål 3 

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras. 

Utfall: Resultatet är 16,7 mkr vilket motsvarar 1,1 % av ingående eget kapital. Inflationen var högre (1,8 
%) vilket gör att det egna kapitalet inte har kunnat inflationssäkras 2019. 

Målet är inte uppfyllt. 

Sammanfattning: Två av de tre övergripande finansiella målen har uppfyllts. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Intern kontroll 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom hela 
kommunen. Som utgångspunkt finns ett reglemente för intern kontroll som gäller hela den kommunala 
koncernen. Kommunstyrelsen ansvarar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens 
samlade verksamhet och att tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. 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 2019. 

Socialnämnden har en omfattande risk- och väsentlighetsanalys där ett fåtal risker med ett högre riskvärde 
har tagits med i intern kontrollplanen och följts upp löpande under året. Samtliga kontrollmoment som följts 
upp har påvisat avvikelser. Överlag är dock resultatet bättre jämfört med föregående år, till exempel har 
frisknärvaron generellt blivit högre under året. De två nämnderna för samhällsbyggnadsförvaltningen har 
också omfattande risk- och väsentlighetsanalyser och arbetet med intern kontroll har fungerat 
ändamålsenligt under året. Uppföljningen har påvisat ett fåtal avvikelser och förvaltningen har arbetat med 
att förbättra dessa delar. Kontinuerlig uppföljning av oplanerat underhåll har gett insikt i vilken typ av behov 
och kostnader som uppstår när investeringsmedel inte räcker till för planerat underhåll och vilken typ av 
åtgärder som det löpande underhållet omfattar. En ny rutin har införts på bygglovsenheten så att 
återbetalning av anmälningsavgift kan hanteras effektivt. Ledning och Utvecklings risk- och 
väsentlighetsanalys uppvisar ett flertal risker med högt riskvärde som har följts upp enligt intern 
kontrollplanen. Uppföljningen påvisar ett fåtal avvikelser och åtgärder har vidtagits. Liksom förra året gav 
kontrollen avseende risk för felaktig hantering av moms och bristfälliga underlag i samband med 
representation indikationer på behovet av att anta en tydlig representationspolicy, och i augusti antog 
kommunfullmäktige nya riktlinjer för representation. Kultur och Utbildning har löpande under året 
rapporterat arbetet med intern kontroll till de tre nämnderna inom förvaltningens område. Konsekvenserna 
av nya lagar och förordningar har betydande påverkan på skolverksamheten. De nya kraven innebär att det 
finns behov av både kompetens och personell förstärkning. 

Det inlämnade materialet från samtliga bolag inom koncernen Ytornet visar att alla arbetat med intern 
kontroll under år 2019, och att åtgärder har vidtagits där behov funnits. En återkommande risk har varit att 
koncernnyttan inte optimeras och att samordningsvinster ej tas tillvara. En genomlysning initierades och 
har avslutats under 2019. Nya avtal är upprättade mellan kommunen och Ytornet AB samt mellan Ytornet 
AB och respektive dotterbolag. Flertalet av bolagen uppmärksammar risken för brand i sina fastigheter i 
intern kontrollplanen. Brandsyn och det systematiska brandskyddsarbetet är återkommande åtgärder för att 
förebygga denna risk. 

Merparten av nämnderna och bolagen har omfattande risk- och väsentlighetsanalyser där det bedöms vad 
som ska följas upp enligt intern kontrollplanen eller där det redan finns tillräckliga kontroller för riskerna. 
De brister som framkommer vid kontrollerna arbetar de med att åtgärda genom att rutiner och 
arbetsmetoder utvecklas och förbättras. För att utveckla och förbättra arbetet med intern kontroll används 
nu verksamhetssystemet Stratsys av nämnderna och bolagen. Genom att använda Stratsys förbättras 
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möjligheten att arbetet för nämnderna och bolagen blir mer enhetligt, och det möjliggör också en stärkt 
bevakning av internkontrollarbetet under året. Kommunens reglemente för intern kontroll har reviderats 
och antagits av kommunfullmäktige under 2019. 

Väsentliga personalförhållanden 

Personalstruktur 

Per sista december 2019 var antalet tillsvidareanställda personer 2 422 (2018: 2 447). Av dessa personer är 
1 873 kvinnor och 549 män. 

 

I diagrammet nedan framgår antal tillsvidareanställda fördelade på kön i koncernens bolag samt 
kommunalförbund. 

 

Personalkostnader, mkr 2019 2018 2017 

Utbetald lön inklusive skattepliktiga förmåner 994,0 953,8 887,7 

Sociala avgifter, avtalsförs., löneskatt 331,5 318,0 294,5 

Retroaktiva/upplupna löner inklusive PO -0,9 1,3 -1,2 

Förändring av semesterlöneskuld inklusive PO 0,0 6,1 2,6 

Förändring av skuld för mer- och övertid inklusive PO -0,1 0,5 -0,1 

Pensionskostnader 102,3 91,6 80,7 

Summa 1 426,8 1 371,3 1 264,2 
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Medellönen för tillsvidareanställningar uppgick i december 2019 till  31 612 kr (2018: 30 665 kr). 
Medellönen för kvinnor uppgick till 31 371 kr (2018: 30 305 kr). Motsvarande siffra för män var 32434 kr 
(2018: 31 894 kr). 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie 
arbetstid 2019 2018 2017 

Total sjukfrånvarotid 5,5 5,8 6,0 

Summa tid med långtidsfrånvaro 37,8 40,5 41,6 

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 6,1 6,4 6,6 

Summa sjukfrånvarotid för män 3,8 4,1 4,2 

Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 4,4 4,6 5,4 

Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 4,8 5,4 5,3 

Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 50 år eller äldre 6,5 6,5 6,8 

Den totala sjukfrånvaron i nyckeltal 1 samt nyckeltal 3-7 är beräknade med hänsyn taget till sjukfrånvarons 
omfattning, det vill säga heltids- och deltidsfrånvaro. Den sammanlagda ordinarie arbetstiden är beräknad 
på den avtalade ordinarie arbetstiden. Övertid och mertid räknas inte in i den ordinarie arbetstiden medan 
till exempel semesterledighet betraktas som ordinarie arbetstid. Hänsyn tas också till tillgänglig ordinarie 
arbetstid som inte nödvändigtvis måste sammanfalla med den avtalade arbetstiden. Ett vanligt exempel på 
detta är heltidsanställda som har en partiell ledighet. 

Sjukfrånvaron har minskat på både totalen och fördelning mellan kvinnor och män jämfört med tidigare 
år. Även i de olika åldersgrupperna märks en viss nedgång medan åldersgruppen 50 år och äldre ligger 
oförändrad sedan 2018. 

Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller 

Sjukfrånvaro längd 2019 2018 2017 

1 dag 3,1 2,8 2,5 

2 -14 dagar 23,1 22,7 20,8 

15 -90 dagar 16,4 15,8 14,4 

91 - dagar 57,4 59,0 62,3 

Som framgår av tabellen ovan "Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller" har frånvaron ökat på de tre 
översta intervallerna medan frånvaro överstigande 91 dagar har minskat. 
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Pensioner 

Under år 2019 avgick sammanlagt 62 personer med pension. 
32 personer slutade före fyllda 65 år, 16 personer vid 65 år och 14 personer slutade som 66 eller äldre. 

 

Förväntade pensionsavgångar i koncernens bolag samt kommunalförbund. 

 

  

Förväntad utveckling 

Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala 
beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. I nedanstående tabell framgår hur olika händelser 
var för sig hade kunnat påverka kommunens ekonomi under 2019. 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. 

Resultateffekt, +/- mkr  

1 kr förändring av kommunalskatten 67,2 

Ökning invånare 1 person skatteintäkter 36 tkr 

1 % löneökning 14,2 

1 % prisförändring 7,2 

1 % avgiftsförändring 1,9 

10 mkr förändrad upplåning 0,1 

1 % förändring av generellt statsbidrag 2,8 

Framtiden 

Det finns stor osäkerhet kring världsekonomin för tillfället. Coronaviruset påverkar just nu skeendet i stora 
delar av världen och är i centrum för nyhetsrapportering. Det är oklart hur stor effekten blir under den 
kommande tiden. 
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Sveriges kommuner befinner sig i början av en lång period med ansträngd ekonomi. Uppgifter från bl.a 
Sveriges Kommuner och regioner (SKR) anger att trycket från demografin kommer att vara högt i ungefär 
15 år ytterligare. 

Trycket från demografin har varit betydligt högre under 2010 talet än under 00 talet. Det väntas fortsätta 
under 20 talet på ungefär samma nivå. Skillnaden är dock att under 20 talet kommer behovet av äldreomsorg 
öka i takt med att den relativt stora gruppen personer födda efter 2:a världskriget kommer upp i en ålder 
där omsorgsbehovet normalt är högt. Andelen personer i grundskoleåldern väntas å andra sidan något lägre 
än under 10 talet. 

Åldersdemografin säger vidare att färre väntas inträda på arbetsmarknaden vilket innebär att rekryteringen 
av personal både till offentlig och privat sektor kommer att försvåras. 

Framskrivningar från SKR visar att kommuner och regioner kan komma att ha en brist på cirka 47 miljarder 
kronor sammanlagt år 2023 om välfärdsåtagandet skall vara oförändrat. En del av det gapet har staten angett 
att man kommer att täcka med ökade statsbidrag. Andra åtgärder som kan komma i fråga i kommunsektorn 
för att lösa den väntade situationen kan vara höjd kommunalskatt, fortsatt effektiviseringar, digitaliseringar 
och annan välfärdsteknik, samarbete mellan kommuner och regioner m.m. 

Ystad kommun har jämfört med andra kommuner en hög låneskuld efter en hög investeringstakt i 
koncernen. Ränteläget är för närvarande lågt men efterhand som räntan stiger så ökar påfrestningarna på 
kommunens ekonomi. 

Vi har därför stora utmaningar framför oss i likhet med kommunsektorn i sin helhet. 

Jämfört med andra kommuner har Ystad en relativt låg skattesats och lägre nettokostnader. Sammantaget 
ger det oss ett förhållandevis bra utgångsläge. 

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

Kompetensförsörjningsfrågan kommer att vara en utmaning med ett minskat arbetskraftsutbud och ökad 
konkurrens om medarbetare.  Kommunen måste fortsätta arbeta med lösningar och erbjudanden som gör 
kommunen attraktiv som arbetsgivare. Chefsförsörjningen är också en utmaning. Kommunen måste 
utveckla förutsättningarna för att det ska vara attraktivt att vara eller vilja bli chef. En utbyggnad av 
välfärdsteknik är viktig för att kunna möta både krav från brukare/patienter och att arbetsuppgifter kan 
utföras på andra sätt än traditionella personliga möten. Det blir allt svårare att rekrytera personal och därför 
behövs tekniska lösningar som ett komplement till ordinarie personal. 

Den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre i befolkningen kommer vidare att ställa stora krav 
på kommunen att planera de investeringar som behöver göras samt att göra dem i rätt tid. boende, är 
avgörande för att kunna ligga i med ett gott resultat i brukarundersökningar och nationella jämförelser. 

Integrationsfrågorna kommer att vara i fortsatt fokus. Kraftfulla insatser tidigt i integrationsprocessen är 
viktiga. 

Kommunens totala pensionsförpliktelse uppgår 593,3 mkr, varav 511,5 mkr avser ansvarsförbindelse. Det 
innebär att 86 % 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. 

Avslutningsvis finns en stor utmaning i att klara omställning av kommunens verksamheter för att möta 
förändringarna i kommunens befolkning. Det kommer att behövas fortsatta verksamhetsanpassningar med 
omprioriteringar såväl inom som mellan verksamheterna för att klara kommunens ekonomi. Konjunkturens 
inverkan 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. 
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1.2 Räkenskaper 

Resultaträkning (mkr)  Koncernen Kommunen 

  2019 2018 2019 2018 

Verksamhetens intäkter Not 3 1 115,9 1 121,2 725,2 738,1 

Verksamhetens kostnader Not 3 -2 439,8 -2 401,5 -2 198,5 -2 152,1 

Avskrivningar Not 4 -238,0 -225,6 -165,3 -155,0 

Verksamhetens nettokostnader  -1 561,9 -1 505,9 -1 638,6 -1 569,0 

Skatteintäkter Not 5 1 339,1 1 294,5 1 339,1 1 294,5 

Generella stadsbidrag och utjämning Not 6 289,5 245,8 289,5 245,8 

Verksamhetens resultat  66,7 34,4 -10,0 -28,7 

Finansiella intäkter Not 7 5,7 8,4 43,2 35,3 

Finansiella kostnader Not 8 -18,3 -22,5 -16,5 -21,9 

Resultat efter finansiella poster  54,1 20,3 16,7 -15,3 

Extraordinära poster  - - - - 

Resultat före skatt  54,1 20,3 16,7 -15,3 

Skatt  -13,3 -5,4 - - 

Årets resultat Not 9 40,8 14,9 16,7 -15,3 
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Kassaflödesanalys (mkr)  Koncernen Kommunen 

  2019 2018 2019 2018 

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster  54,1 20,3 16,7 -15,3 

Justering för av- och nedskrivningar  237,6 224,6 165,3 155,0 

Justering för medfinansiering statlig 
infrastruktur  0,2 - 0,2 - 

Ökning/minskning avsättningar Not 10 7,2 -0,4 1,2 -0,4 

Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg Not 11 0,9 -0,7 0,8 -0,7 

Skatt  -13,3 -5,4 - - 

Just för övriga ej likvidpåverkande poster  0,1 - -21,8 - 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  286,8 238,4 162,4 138,6 

      

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -17,7 -17,3 -35,6 -22,1 

Ökning/minskning förråd o 
exploateringsfastigheter  12,1 -32,8 17,9 -29,8 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -11,9 49,1 16,6 39,0 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  269,3 237,4 161,3 125,7 

      

Investeringsverksamheten      

Bruttoinvesteringar i materiella 
anläggningstillgångar  -892,7 -378,2 -720,8 -249,4 

Försäljning av materiella anläggningstillg Not 12 1,2 0,7 0,4 0,7 

Bruttoinvesteringar i finansiella 
anläggningstillgångar  -0,1 - - - 

Omklassificering av finansiella anläggningtillg Not 12 - -8,1 - -8,1 

Försäljning av finansiella anläggningstillg Not 12 0,1 - - - 

Erhållna investeringsbidrag o övriga inv 
inkomster  0,1 0,1 0,1 0,1 

Förändring finansiell leasing  0,5 0,7 0,6 1,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -890,9 -384,8 -719,7 -255,7 

      

Finansieringsverksamheten      

Förändring långfristig skuld  1 073,1 118,5 1 103,8 127,5 

Ökning/minskning långfristiga fordringar Not 13 -1,1 1,1 -95,0 -25,0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  1 072,0 119,6 1 008,8 102,5 

      

Årets kassaflöde  450,4 -27,8 450,4 -27,5 

Likvida medel vid periodens början  38,4 66,2 38,0 65,5 

Likvida medel vid periodens slut  488,8 38,4 488,4 38,0 
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Balansräkning (mkr)  Koncernen Kommunen 

  2019 2018 2019 2018 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggn o tekn anläggn Not 14 4 783,5 4 200,4 3 205,0 2 682,6 

Maskiner och inventarier Not 15 320,0 271,4 85,8 75,7 

Summa materiella anl.tillgångar  5 103,5 4 471,8 3 290,8 2 758,3 

Finansiella anläggningstillgångar      

Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm Not 16 19,0 17,6 44,5 43,3 

Långfristiga fordringar Not 17 15,3 14,2 1 524,1 1 429,1 

Summa finansiella anl.tillgångar  34,3 31,8 1 568,6 1 472,4 

Summa anläggningstillgångar  5 137,8 4 503,6 4 859,4 4 230,7 

      

Bidrag till infrastruktur Not 18 21,4 - 21,4 - 

      

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter  67,0 84,9 67,0 84,9 

Förråd  14,5 8,6 - - 

Fordringar Not 19 276,2 258,5 379,6 321,9 

Kortfristiga placeringar  - - - - 

Kassa och bank  488,8 38,4 488,4 38,0 

Summa omsättningstillgångar  846,5 390,4 935,0 444,8 

SUMMA TILLGÅNGAR  6 005,7 4 894,0 5 815,8 4 675,5 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER     

Eget kapital      

Årets resultat  40,8 14,9 16,7 -15,3 

Resultatutjämningsreserv  123,5 123,5 123,5 123,5 

Övrigt eget kapital  1 525 1 510,0 1 343,0 1 358,3 

Summa eget kapital Not 20 1 689,3 1 648,4 1 483,2 1 466,5 

      

Avsättningar      

Avsättning för pens o liknande förplikt  36,6 35,8 30,4 29,2 

Övriga avsättningar  81,5 75,1 - - 

Summa avsättningar Not 21 118,1 110,9 30,4 29,2 

      

Skulder      

Långfristiga skulder Not 22 3 701,2 2 627,5 3 698,1 2 594,2 

Kortfristiga skulder Not 23 497,1 507,2 604,1 585,6 

Summa skulder  4 198,3 3 134,7 4 302,2 3 179,8 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER 6 005,7 4 894,0 5 815,8 4 675,5 
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Ställda panter o ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser, KPA Not 24 511,5 524,1 511,5 524,1 

Privata medel Not 25 0,0 0,0 0,0 0,0 

Leasingåtaganden Not 26 41,3 41,3 40,6 40,3 

Borgens- och övriga ansvarsförb. Not 27 3 587,1 2 488,2 3 589,8 2 521,2 

Ställda säkerheter Not 27 0,2 0,2 - - 

Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Ystads kommun följer i allt väsentligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Anläggningstillgångar - tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 
om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger 50 tkr. Dessa har i 
balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 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. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 3-75 år 

Maskiner 3-20 år 

Inventarier 3-20 år 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. 

Vid aktivering av anläggningstillgångar med ett anskaffningsvärde på 1,0 mkr eller däröver, ska en 
bedömning 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, 
omsorgsfastigheter, förvaltningsfastigheter, fritidsanläggningar, hamnanläggningar, VA och avlopp, gator 
samt parker är aktuella för komponentavskrivning. 

Bidrag - Som huvudregel sker redovisning i enlighet med bidragets villkor och krav. Bidrag från staten 
utan villkor redovisas i resultaträkningen under posten generella statsbidrag och utjämning. 

Exploateringsredovisning – Exploateringsverksamhetens samtliga transaktioner handhas löpande i 
driftredovisningen. I samband med tertialuppföljningar samt årsbokslut förs nettot för respektive 
exploateringsområde till balansräkningen som omsättningstillgång/skuld vilket innebär en matchning av 
intäkter och kostnader. I 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. 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 exploateringsinkomsterna genom att en långfristig skuld bokas upp. Denna skuld löses 
sedan upp i samma takt som avskrivningarna. På detta område avviker kommunen således från Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation R2 "Intäkter". 

Jämförelsestörande poster – Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande, och 
när de förekommer särredovisas dessa i not till respektive post i resultaträkningen. 

Lagstiftning - Från och med räkenskapsår 2019 gäller Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. Jämförelsesiffror för 2018 avseende balansräkning, kassaflödesanalys med mera har räknats 
om. 

Enligt rekommendation R2 Intäkter framgår att utdelningar ska redovisas när rätten att få utdelning 
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bedöms som säker och beslut har fattats på bolagsstämman. Detta innebär att Ystads kommun inte längre 
redovisar så kallad anteciperad utdelning. 

Bidrag till statlig infrastruktur redovisades tidigare som materiella anläggningstillgångar, men redovisas 
från och med räkenskapsår 2019 som en egen post i balansräkningen. 

Leasingavtal – Kommunen ska klassificera och dokumentera sina leasingavtal i operationella respektive 
finansiella leasingavtal. Avgörandet om ett avtal bedöms som operationellt eller finansiellt avtal är i vilken 
omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasinggivaren eller 
leasingtagaren. Ett leasingavtal kan klassificeras som finansiellt om fördelarna och riskerna i all 
väsentlighet överförts från leasinggivaren till leasingtagaren och redovisas som finansiella leasingtillgångar 
samt som långfristig skuld. Ett leasingavtal som inte klassas som finansiellt anses som operationellt och 
redovisas under ansvarsförbindelser. 

Pensioner– kommunen redovisar sin pensionsskuld enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner 
intjänade från och med 1998 avseende avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i samband med 
utbetalningen. 

Utlösta visstidspensioner och särskild avtalspension enligt överenskommelse återfinns i kommunens 
balansräkning som avsättning. 

Pensionsförsäkring finns avseende förmånsbestämd ålderspension. Se vidare not 1. 

Särskild löneskatt (24,26 %) redovisas för samtliga kategorier. Kommunen använder pensionsmedlen för 
återlån i verksamheten. 

Periodisering av avgift eller bidrag till en investering - redovisas enligt Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation R2, ”Intäkter”. Dessa avgifter och bidrag redovisas som långfristig skuld 
och intäktsförs sedan successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive 
nyttjandeperioder. 

Rättstvister – Kommunen har en tvist med en näringsidkare som begärt ett skadestånd om 1,0 mkr då 
näringsidkaren anser att deras arbete försenats till följd av en oljesanering. 

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 förvärvstillfället. I den 
sammanställda redovisningen ingår därför endast den del av bolagens egna kapital som tillkommit 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 sammanställningen. 
Motsvarande tillämpning av förvärvsmetoden med proportionell konsolidering har genomförts i 
moderbolaget Ytornet AB:s sammanställda redovisning. 

För Miljöförbundet baseras ägarandelen på respektive kommuns andel av förbundsavgifterna det första 
året. Avsikten är sedan att denna andel ska vara densamma under kommande år. Avseende ägarandel i 
Räddningstjänsten baseras den på invånarantal i medlemskommunerna per föregående årsskifte. 

Skatteintäkter - kommunen följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R2 "Intäkter", 
vilket innebär att slutavräkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter SKR:s decemberprognos. 

Återställande av deponi - Efter det att SYSAV tillträtt avfallsanläggningen i Hedeskoga, har Ystads 
kommun 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 skador, åtgärder etc. Kommunens äldre soptippar är återställda sedan flera år tillbaka. 
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Not 2 Särredovisning 

Särredovisning upprättas för VA-verksamhet enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster samt 
Avfallsverksamhet enligt vägledning från Avfall Sverige. Dessa återfinns under särredovisning av VA-
verksamhet respektive särredovisning av avfallsverksamhet. 

Not 3 Verksamhetens intäkter och kostnader 

Koncernen    Kommunen 

Andel efter 
elimineringar Intäkter Kostnader  Intäkter och kostnader är exklusive interna poster. 

Ystads kommun 660,9 2 139,6  I nettokostnaderna ingår vinst vid avyttring av 

Koncernen Ytornet 432,5 271,3  anläggningstillgångar med 0,1 mkr inklusive 

Kommunalförbund 22,5 28,9  affärsdrivande verksamheter. 

Summa 1 115,9 2 439,8   

    

I kostnaderna ingår förändring av 
pensionsavsättning samt årets avgiftsbestämda 
ålderspension med 48,3 mkr och kostnader för 
särskild löneskatt avseende dessa pensioner med 
11,3 mkr. För pensionsförsäkringar avseende 
förmånsbestämd ålderspension mm har redovisats 
25,3 mkr och löneskatt för dessa med 6,3 mkr. 
Pensionsutbetalningar till dagens pensionärer har 
redovisats med 28,1 mkr, för visstidspensioner 
0,5 mkr samt löneskatt för dessa utbetalningar med 
7,3 mkr. 

    

Den sammanlagda kostnaden för de kommunala 
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport 
och årsredovisning uppgår till 0,2 mkr (0,2 mkr). 

Not 4 Avskrivningar 

Koncernen  Kommunen 

Beloppet utgörs av Ystads kommuns avskrivningar 
på 165,3 mkr, koncernen Ytornets avskrivningar 
71,0 mkr samt kommunalförbunden 1,7 mkr.  

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka 
beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde samt nedskrivningar. Årets 
kostnad grundas på färdigställda investeringar t o m 
år 2019. 

Not 5 Skatteintäkter 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Kommunalskatt 1 351,4 1 300,6  1 351,4 1 300,6 

Slutavräkning 2019 (2018) -13,0 -1,8  -13,0 -1,8 

Slutavräkning 2018 (2017) 0,7 -4,3  0,7 -4,3 

Summa 1 339,1 1 294,5  1 339,1 1 294,5 
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Not 6 Generella statsbidrag och utjämning 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Inkomstutjämningsbidrag 253,3 236,2  253,3 236,2 

Utjämningsavgift för kostnadsutjämning -42,7 -60,3  -42,7 -60,3 

Regleringsbidrag/avgift 21,2 4,7  21,2 4,7 

Utjämningsavgift LSS -17,7 -13,6  -17,7 -13,6 

Stöd enligt regeringsbeslut med anledning av 
flyktingsituationen 9,3 11,5  9,3 11,5 

Övriga bidrag från staten, Boverket - 3,2  - 3,2 

Kommunal fastighetsavgift 66,1 64,1  66,1 64,1 

Summa 289,5 245,8  289,5 245,8 

Not 7 Finansiella intäkter 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Ränta på utlämnade medel 0,1 0,1  15,8 19,1 

Utdelning aktier och andelar 5,3 8,1  5,2 8,0 

Utdelning aktier i andelar/från koncernen 
Ytornet - -  22,0 8,0 

Dröjsmålsräntor 0,3 0,2  0,2 0,1 

Borgensavgifter - -  0,0 0,1 

Summa 5,7 8,4  43,2 35,3 

Not 8 Finansiella kostnader 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Ränta på lång- och kortfristiga skulder 15,7 20,5  14,3 20,1 

Ränta på pensionsskuld 1,5 0,9  1,2 0,8 

Övriga finansiella kostnader 1,1 1,1  1,0 1,0 

Summa 18,3 22,5  16,5 21,9 

      

   

Kostnader för upplupna räntor 
på långfristiga skulder uppgår till 
8,2 mkr (10,7 mkr). Bokföring av 
intern ränta under byggnadstiden 
har minskat räntekostnaden med 
4,4 mkr (1,7 mkr). 
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Not 9 Årets resultat 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 40,8 14,9  16,7 -15,3 

varav realisationsvinster netto      

Realisationsvinster exkl affärsdrivande    -0,1 -0,7 

Justerat resultat    16,6 -16,0 

Not 10 Ökning/minskning avsättningar 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Ingående värde 110,9 111,3  29,2 29,6 

Årets förändring exklusive visstidspens etc. 0,8 1,9  1,2 0,5 

varav räntekostnad 1,2 0,7  1,0 0,6 

varav utbetalningar -2,0 -1,4  -1,4 -1,2 

Årets förändring visstidspension o särskild 
avtalspension enligt ök -0,2 -0,8  -0,2 -0,8 

varav räntekostnad 0,0 0,0  0,0 0,0 

varav utbetalningar -0,2 -0,3  -0,2 -0,3 

Årets förändring särskild löneskatt 0,2 0,3  0,2 -0,1 

Skatt obeskattade reserver mm 6,4 -1,8    

Utgående värde 118,1 110,9  30,4 29,2 

Not 11 Avyttring anläggningstillgångar 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Reavinst/förlust vid avyttring av fastigheter, 
mark etc. 0,7 -0,7  0,7 -0,7 

Reavinst/förlust vid avyttring av maskiner, 
inventarier etc. 0,2 0,0  0,1 0,0 

Reavinst/förlust vid avyttring av finansiella 
anläggningstillgångar 0,0 -  0,0 - 

Summa 0,9 -0,7  0,8 -0,7 
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Not 12 Försäljning/omklassificering av anläggningstillgångar 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Lantegendomar - 0,7  - 0,7 

Bostads- och affärshus - -  - - 

Verksamhetsfastigheter - -  - - 

Fastigheter för annan verksamhet mm - -  - - 

Maskiner, inventarier, transportmedel 1,2 -  0,4 0,0 

Aktier och andelar 0,1 -  - - 

Summa 1,3 0,7  0,4 0,7 

      

   

Förändringen av 8,1 mkr avser 
omklassificering från kortfristig 

placering till finansiell 
anläggningstillgång. 

Not 13 Ökning/minskning långfristiga fordringar 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Uppskjuten skatt - -  - - 

Minoritetsandel koncernintern utlåning - 1,1  - - 

AB Ystadbostäder - -  -70,0 -30,0 

AB Ystads Saltsjöbad - -  - 10,0 

Ystad Energi AB - -  -25,0 5,0 

Ystad Industrifastigheter AB - -  - -10,0 

Ystads Teater AB - -  - - 

Annan långfristig fordran -1,1   - - 

Summa -1,1 1,1  -95,0 -25,0 
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Not 14 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Ingående anskaffningsvärde 6 573,1 6 282,7  4 297,6 4 102,4 

Omklassificering -7,9 85,3  -13,3 - 

Inköp under året 746,7 286,9  678,0 221,6 

Försäljning/utrangering -11,6 -33,2  -6,9 -26,4 

Nedskrivning - -  - - 

Pågående arbeten 42,6 -48,6  - - 

Utgående ack anskaffningsvärde 7 342,9 6 573,1  4 955,4 4 297,6 

      

Ingående avskrivningar -2 372,7 -2 216,6  -1 615,0 -1 507,1 

Omklassificering 0,5 -  0,5 - 

Försäljning/utrangering 9,6 31,2  6,3 26,4 

Nedskrivning - -  - - 

Årets avskrivningar -196,8 -187,3  -142,2 -134,3 

Utgående ack avskrivningar -2 559,4 -2 372,7  -1 750,4 -1 615,0 

      

Utgående restvärde 4 783,5 4 200,4  3 205,0 2 682,6 

      

Specifikation      

Markreserv    54,8 53,1 

Verksamhetsfastigheter    1 173,8 1 158,9 

Fastigheter affärsverksamhet    1 490,5 1 129,4 

Publika fastigheter    261,0 243,8 

Fastigheter annan verksamhet    223,1 95,5 

Övriga fastigheter    1,8 1,9 

Summa    3 205,0 2 682,6 

      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år    26,4 26,5 
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Not 15 Maskiner och inventarier 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Ingående anskaffningsvärde 661,2 612,4  273,2 247,2 

Inköp under året 88,8 55,2  33,8 27,8 

Försäljning/utrangering/omklassificering -9,3 -6,4  -1,3 -1,8 

Utgående ack anskaffningsvärde 740,7 661,2  305,7 273,2 

      

Ingående avskrivningar -389,8 -360,2  -197,5 -178,5 

Försäljning/utrangering/omklassificering 8,3 6,0  0,7 1,8 

Årets avskrivningar -39,2 -35,6  -23,1 -20,8 

Utgående ack avskrivningar -420,7 -389,8  -219,9 -197,5 

      

Utgående restvärde 320,0 271,4  85,8 75,7 

      

Specifikation      

Maskiner    37,4 36,8 

Inventarier    22,4 18,7 

Byggnadsinventarier    - - 

Bilar, transportmedel    24,3 18,8 

Konst    1,7 1,4 

Summa    85,8 75,7 

      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år    5,1 5,1 
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Not 16 Värdepapper, andelar och bostadsrätter mm 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Aktier och andelar i:      

koncernföretag - -  26,2 26,2 

Kommuninvest 4,9 4,9  4,9 4,9 

Kommunassurans Syd Försäkring 1,3 1,3  1,3 1,3 

Sysav 0,9 0,9  0,9 0,9 

Husbyggnadsvaror HBV för. 0,2 0,2  - - 

Övriga 10,1 8,2  10,0 8,2 

Finansiella leasingtillgångar 1,6 2,1  1,2 1,8 

Summa 19,0 17,6  44,5 43,3 

      

   

Det bokförda andelskapitalet i 
Kommuninvest ekonomisk 
förening uppgår till 4 881 kkr. 
Efter insatsemissioner uppgår 
Ystads kommuns totala 
andelskapital till 25 894 kkr. 

Not 17 Långfristiga fordringar 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

AB Ystads Saltsjöbad - -  65,0 65,0 

Ystadbostäder AB - -  679,0 609,0 

Ystad Energi AB - -  352,0 327,0 

Ystad Industrifastigheter AB - -  141,0 141,0 

Ystads Teater AB - -  20,0 20,0 

Ytornet AB - -  261,8 261,8 

Kommuninvest 5,3 5,3  5,3 5,3 

Uppskjuten skatt 1,9 1,9  - - 

Minoritetsandel koncernintern utlåning 7,0 7,0  - - 

Övriga långfristiga fordringar 1,1 -  - - 

Summa 15,3 14,2  1 524,1 1 429,1 
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Not 18 Bidrag till infrastruktur 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Ingående värde - -  - - 

Årets aktiverade bidrag 22,1 22,1  22,1 22,1 

Årets upplösning -0,7 -0,7  -0,7 -0,7 

Utgående värde 21,4 21,4  21,4 21,4 

      

Bidrag till statlig infrastruktur särredovisas från och med 2019. Avtalen med Trafikverket avser Dragongatan, 
Hedeskoga - Sövestad GC samt Hammar - Skillinge GC. 

      

Not 19 Kortfristiga fordringar 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Kundfordringar 52,6 82,1  42,9 52,3 

Övriga kortfristiga fordringar 90,1 49,5  167,0 95,6 

Interimsfordringar 133,5 126,9  169,7 174,0 

Summa 276,2 258,5  379,6 321,9 

Not 20 Eget kapital 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Ingående värde - -  1 466,5 1 481,8 

Årets resultat - -  16,7 -15,3 

Ystads kommun 1 371,7 1 352,5  - - 

Koncernen Ytornet 313,9 292,4  - - 

Kommunalförbund 3,7 3,5  - - 

Summa 1 689,3 1 648,4  1 483,2 1 466,5 

      

Varav årets resultat      

Kommungemensamt    9,0 -23,3 

Hamnfonden    8,0 8,0 

Social investeringsfond    -0,3 0,0 

      

 

Ystad kommuns egna 
kapital är justerat med 
koncernmässiga 
övervärden samt aktier i 
dotterbolag. 

Kommunfullmäktige har under 
tidigare år beslutat att avsätta 
totalt 123,5 mkr till 
resultatutjämningsreserven. 

 

  



Årsredovisning 2019 37(131) 

Not 21 Avsättningar 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Avsättning för pensioner exkl visstid- och 
avtalspensioner* 28,8 27,9  23,8 22,6 

Avsättning för visstidspensioner 0,7 0,9  0,7 0,9 

Avsättning för särskild löneskatt 7,1 7,0  5,9 5,7 

Avsättning för skatter 81,5 75,1  - - 

Summa 118,1 110,9  30,4 29,2 

      

*Inkluderar även förtroendevalda      

Not 22 Långfristiga skulder 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Lån i banker och kreditinstitut 3 659,4 2 590,0  3 656,7 2 556,7 

Skuld för anslutningsavgifter 24,4 18,6  24,4 18,6 

Skuld för investeringsbidrag 13,2 11,6  13,2 11,6 

Investeringsfond 0,1 2,8  0,1 2,8 

Skuld för exploateringsinkomster 2,5 2,7  2,5 2,7 

Skuld för finansiell leasing 1,6 1,8  1,2 1,8 

Summa 3 701,2 2 627,5  3 698,1 2 594,2 

Not 23 Kortfristiga skulder 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Leverantörsskulder 111,5 141,2  95,6 118,8 

Övriga kortfristiga skulder 170,8 107,4  280,8 230,3 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 214,8 258,6  227,7 236,5 

Summa 497,1 507,2  604,1 585,6 
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Not 24 Pensionsförpliktelser mm 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Ingående värde Pensionsförpliktelse KPA 421,8 439,8  421,8 439,8 

Årets förändring -10,1 -18,0  -10,1 -18,0 

varav räntekostnad 12,0 9,7  12,0 9,7 

varav utbetalningar 28,5 -27,9  28,5 -27,9 

Särskild löneskatt, KPA 99,8 102,3  99,8 102,3 

Summa 511,5 524,1  511,5 524,1 

      

   
Överskottsfondens utgående 
kapital är 0,0 mkr per 191231. 

   

Aktualiseringsgrad för 
beräkningsunderlaget från KPA 
uppgår till 98,0 %. 

Not 25 Privata medel 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

9 tkr (32 tkr) förvaltas av Social omsorg 0,0 0,0  0,0 0,0 

Not 26 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Minimileaseavgifter      

med förfall inom 1 år 41,3 41,3  40,6 40,3 

med förfall inom 1-5 år 131,9 129,4  131,4 128,8 

med förfall senare än 5 år 0,1 29,6  0,1 29,6 

      

   

Leasingavgifter avser inventarier, 
maskiner samt fastigheter och 
redovisas som operationell 
leasing. Leasingkostnaden för 
operationell leasing för året 
uppgick till 43,7 mkr (42,4). 

   
Finansiell leasing redovisas i not 
16. 
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Not 27 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 

  Koncernen Kommunen 

 2019 2018  2019 2018 

Koncerninterna - -  2,9 33,2 

Egnahem och småhus 0,0 0,0  0,0 0,0 

Föreningar 7,5 8,5  7,5 8,5 

Kommuninvest 3 576,7 2 476,7  3 576,7 2 476,7 

Övriga 2,9 3,0  2,7 2,8 

Ställda säkerheter 0,2 0,2  - - 

Summa 3 587,3 2 488,4  3 589,8 2 521,2 

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 290 kommuner och regioner som per 
2019-12-31 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 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 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 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 460 926 mkr och totala tillgångar till 460 365 mkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 3 749 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 777 mkr. 
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Drift- och investeringsredovisning 

Driftredovisning 

 Nämnd/ Budget Utfall Föregående års utfall 

förvaltning Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 

Kommunst. 477,7 -626,6 -148,9 473,0 -630,7 -157,7 459,2 -606,7 -147,5 

- Överf.nämnd - - - - - - 0,3 -3,6 -3,3 

- Ledn/Utveck 40,2 -155,5 -115,3 45,8 -157,6 -111,8 47,8 -151,4 -103,6 

- Hamn 43,5 -35,5 8,0 47,0 -39,0 8,0 46,7 -38,7 8,0 

- Valnämnd - -0,5 -0,5 0,7 -1,5 -0,8 - - - 

- Kommungem 394,0 -435,1 -41,1 379,5 -432,6 -53,1 364,4 -413,0 -48,6 

          

Barn- och 
utbild.nämnd 387,5 -962,8 -575,3 419,9 -993,5 -573,6 402,8 -955,1 -552,3 

Gymn.nämnd 254,8 -403,0 -148,2 502,3 -648,8 -146,5 521,4 -664,5 -143,1 

Kulturnämnd 5,1 -39,5 -34,4 7,5 -41,8 -34,3 7,7 -40,8 -33,1 

Myndig.nämnd 5,5 -9,1 -3,6 7,9 -8,7 -0,8 7,9 -8,7 -0,8 

Samh.nämnd 503,3 -574,7 -71,4 536,3 -607,3 -71,0 540,8 -611,3 -70,5 

Socialnämnd 117,4 -785,0 -667,6 227,0 -919,2 -692,2 227,1 -891,4 -664,3 

Revision - -1,4 -1,4 - -1,3 -1,3 - -1,1 -1,1 

Summa 1 751,3 -3 402,1 -1 650,8 2 173,9 -3 851,3 -1 677,4 2 166,9 -3 779,6 -1 612,7 

Finansiering o 
kommungem. 1 691,5 -27,2 1 664,3 1 709,9 -15,8 1 694,1 1 618,7 -21,3 1 597,4 

Totalt 3 442,8 -3 429,3 13,5 3 883,8 -3 867,1 16,7 3 785,6 -3 800,9 -15,3 

Från och med 2019 ingår budgetramen för överförmyndarverksamheten för Ledning o Utveckling och 
Valnämnden har en egen budgetram. 

Investeringsredovisning 

Nämnd/förvaltning Årets nettoutgift Årets budget Årets avvikelse 

Kommunstyrelse -360,5 -625,1 264,6 

- Ledning o Utveckling -4,4 -25,0 20,6 

- Hamn -356,1 -600,1 244,0 

Barn- och utbildningsnämnd -14,3 -18,9 4,5 

Gymnasienämnd -8,4 -11,8 3,4 

Kulturnämnd -1,2 -5,4 4,1 

Myndighetsnämnd -0,3 -2,4 2,1 

Samhällsbyggnadsnämnd -331,4 -474,8 143,4 

Socialnämnd -4,6 -12,1 7,5 

Finansiering o 
kommungemensamt - - - 

Summa -720,7 -1 150,5 429,6 

Av årets investeringsbudget är 238,1 mkr kompletteringsbudget. 
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Årets största investeringar (mkr) 

Färjeläge 7/8 -350,6 

Källan -129,9 

Parkskolan -18,5 

Investeringar vatten o avlopp infrastruktur -17,7 

Planerat fastighetsunderhåll -10,4 

Dragongatan -8,6 

 

 

Investeringsredovisning, flerårsprojekt 

Nämnd/förvaltning Total nettoutgift Total budget Prognos utfall 
Avvikelse 

prognos/budget 

Kommunstyrelse -350,6 -950,0 -950,0  

- Ledning o Utveckling - - - - 

- Hamn -350,6 -950,0 -950,0 - 

Barn- och 
utbildningsnämnd - - - - 

Gymnasienämnd - - - - 

Kulturnämnd - - - - 

Myndighetsnämnd - - - - 

Samhällsbyggnadsnämnd -343,4 -679,6 -694,8 -14,8 

Socialnämnd - - - - 

Finansiering o 
kommungemensamt - - - - 

Summa -694,0 -1 629,6 -1 644,8 -14,8 

Hamnens investering avser Färjeläge 7/8. Specifikation av samhällsbyggnadsnämndens flerårsprojekt 
återfinns i nämndens verksamhetsberättelse. 
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Särredovisning av VA-verksamhet 

Resultaträkning (tkr)  2019 2018 

Verksamhetens intäkter Not 1 100 468 96 888 

Verksamhetens kostnader Not 2 -70 507 -65 158 

Avskrivningar Not 3 -24 170 -21 908 

Verksamhetens nettointäkt/kostnad  5 791 9 822 

Finansiella kostnader Not 4 -8 498 -9 288 

Årets resultat före avsättning till investeringsfond Not 5 -2 707 534 

Avgår till/minskar investeringsfond  2 707 -534 

 

Balansräkning (tkr)  2019 2018 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar Not 6 621 109 567 979 

Omsättningstillgångar Not 7 23 694 25 872 

Summa tillgångar  644 803 593 851 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital  - - 

Kortfristiga skulder Not 8 17 789 13 509 

Långfristiga skulder Not 9 627 014 580 342 

Summa eget kapital och skulder  644 803 593 851 

 

Kassaflödesanalys (tkr)  2019 2018 

Årets resultat  -2 707 534 

Justering för av- och nedskrivningar  24 170 21 908 

Vinst/förlust avyttring av anläggningstillgångar    

Medel till/från investeringsfond  2 707 -534 

    

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  24 170 21 908 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  2 178 -3 479 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  4 280 3 133 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  30 628 21 562 

    

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar  -77 716 -50 882 

Försäljning/omklassificering av materiella anläggningstillgångar  389 -464 

Investeringsinkomster  27  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -77 300 -51 346 

    

Förändring långfristig skuld  46 672 29 784 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  46 672 29 784 

    

Årets kassaflöde  0 0 
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Not 1 Intäkter 

Verksamhetens intäkter före avsättning till investeringsfond. 

Not 2 Kostnader 

  Andel 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för förvaltningschef 8 % 

Ekonom på ekonomiavdelningen 23 % 

Ekonomiavdelningens kundtjänst 45 % 

Ekonomiavdelningens redovisningsenhet 7 % 

Personalavdelningens lönehandläggare 10 % 

Personalavdelningen 2 % 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för kommunikatör 5 % 

Samhällsbyggnadsnämndens kostnader 22 % 

Del av kommungemensamma program 8 % 

Not 3 Avskrivningar 

  2019 2018 

Totala avskrivningar 24 170 21 908 

varav avskrivningar på anläggningar 23 377 21 146 

varav avskrivningar på maskiner 32 32 

varav avskrivningar på transportmedel 761 730 

Not 4 Finansiella kostnader 

  2019 2018 

Totala finansiella kostnader 8 498 9 288 

varav kapitalkostnadsränta 8 234 8 995 

varav övriga räntekostnader 264 293 

Not 5 Årets resultat 

Årets resultat avseende VA-verksamheteten ingår inte i kommunens totala resultat. 

Överskott respektive underskott förs mot investeringsfonden. 

Not 6 Anläggningstillgångar 

  2019 2018 

Ingående restvärde på anläggningstillgångar 567 979 538 541 

Årets inköp 77 689 50 882 

Årets avskrivningar -24 170 -21 908 

Årets försäljning/utrangering/omklassificering -389 464 

Utgående restvärde på anläggningstillgångar 621 109 567 979 
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Not 7 Omsättningstillgångar 

  2019 2018 

Kundfordringar 18 311 22 745 

Ingående moms 4 689 3 127 

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 694 0 

Summa 23 694 25 872 

Not 8 Kortfristiga skulder 

  2019 2018 

Leverantörsskulder 11 934 8 634 

Upplupna semesterlöner 3 600 3 542 

Upplupna sociala avgifter 894 1 028 

Utgående moms 432 305 

Övriga upplupna kostnader 929 0 

Summa 17 789 13 509 

Not 9 Långfristiga skulder 

  2019 2018 

Investeringsfond 50 2 757 

Skuld anslutningsavgifter 24 395 18 649 

Intern skuld till kommunen 602 569 558 936 

Summa 627 014 580 342 
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Särredovisning av avfallsverksamhet 

Resultaträkning (tkr)  2019 2018 

Verksamhetens intäkter Not 1 26 506 26 650 

Verksamhetens kostnader Not 2 -25 552 -24 895 

Avskrivningar Not 3 -953 -366 

Verksamhetens nettointäkt/kostnad  1 1 389 

Finansiella intäkter Not 4 89 142 

Finansiella kostnader Not 5 -170 -138 

Årets resultat före bokning mot interimsskuld Not 6 -80 1 393 

Avgår till/minskar interimsskuld  80 -1 393 

 

Balansräkning (tkr)  2019 2018 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar Not 7 11 575 5 989 

Omsättningstillgångar Not 8 7 334 6 975 

Summa tillgångar  18 909 12 964 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital  - - 

Kortfristiga skulder Not 9 4 794 4 548 

Långfristiga skulder Not 10 14 115 8 416 

Summa eget kapital och skulder  18 909 12 964 

 

Kassaflödesanalys (tkr)  2019 2018 

Årets resultat  -80 1 393 

Justering för av- och nedskrivningar  953 366 

Medel till/från investeringsfond  80 -1 393 

    

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  953 366 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -359 -676 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  246 377 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  840 67 

    

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar  -6 539 -3 932 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 539 -3 932 

    

Förändring långfristig skuld  5 699 3 865 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5 699 3 865 

    

Årets kassaflöde  0 0 
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Not 1 Intäkter 

Verksamhetens intäkter före justering avseende interimsskuld. 

Not 2 Kostnader 

  Andel 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för förvaltningschef 4 % 

Ekonom på ekonomiavdelningen 12 % 

Ekonomiavdelningens kundtjänst 5 % 

Ekonomiavdelningens redovisningsenhet 1,5 % 

Personalavdelningens lönehandläggare 5 % 

Personalavdelningen 1 % 

Samhällsbyggnadsnämndens kostnader 3 % 

Del av kommungemensamma program 4 % 

Not 3 Avskrivningar 

  2019 2018 

Totala avskrivningar 953 366 

varav avskrivningar på maskiner 0 212 

varav avskrivningar på transportmedel 953 154 

Not 4 Finansiella intäkter 

  2019 2018 

Totala finansiella intäkter 89 142 

varav utdelning Sysav 89 142 

Not 5 Finansiella kostnader 

  2019 2018 

Totala finansiella kostnader 170 138 

varav kapitalkostnadsränta 97 62 

varav övriga räntekostnader 73 76 

Not 6 Årets resultat 

Årets resultat avseende avfallsverksamheteten ingår inte i kommunens totala resultat. 

Not 7 Anläggningstillgångar 

  2019 2018 

Ingående restvärde på anläggningstillgångar 5 989 2 423 

Årets inköp 6 539 3 932 

Årets avskrivningar -953 -366 

Utgående restvärde på anläggningstillgångar 11 575 5 989 
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Not 8 Omsättningstillgångar 

  2019 2018 

Kundfordringar 6 229 6 483 

Ingående moms 1 105 492 

Summa 7 334 6 975 

Not 9 Kortfristiga skulder 

  2019 2018 

Leverantörsskulder 1 111 538 

Upplupna semesterlöner 533 859 

Upplupna sociala avgifter 172 151 

Förutbetalda intäkter 1 514 1 497 

Utgående moms 1 464 1 503 

Summa 4 794 4 548 

Not 10 Långfristiga skulder 

  2019 2018 

Intern skuld till kommunen 14 115 8 416 

Summa 14 115 8 416 
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Exploateringsredovisning 

Område 
Ingående 

balansvärde 
Löpande 
intäkter 

Löpande 
kostnader 

Resultat-
påverkan 

Utgående 
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 -4,1 - - - -4,1 

Källesjö nord 0,8 - 0,0 - 0,8 

Nybrostrand väster -10,8 0,9 -0,8 - -10,9 

V Sjöstaden II 1,7 7,2 -2,7 - -2,8 

Källesjö, Lilla Tvären 3:1 -0,3 - - - -0,3 

Ubåten Edvinshem -0,7 - - - -0,7 

Köpingebro Soldatvägen -1,5 - - - -1,5 

HSB Lilla Tvären 1:3 -2,6 - - - -2,6 

Köpingebro Junivägen -1,8 - - - -1,8 

Fredriksberg 0,1 - - - 0,1 

Löderup 2:22 Öster 0,0 - - - 0,0 

Nybrostrand 19:10 m fl 25,9 7,7 0,6 - 17,6 

Dammhejdan 16,1 4,0 -4,3 - 16,4 

Svarte etapp I 9,8 14,6 -7,1 - 2,3 

Svarte etapp II 0,0 - - - 0,0 

Västra Sjöstaden III 0,1 - - - 0,1 

Västra Sjöstaden IV 0,1 - - - 0,1 

Dammen 0,0 - - - 0,0 

Källesjö hästgård -0,3 - - - -0,3 

Diverse områden Ystad 0,0 - - - 0,0 

Diverse områden byar -0,2 0,0 0,0 - -0,2 

Köpingebro Lachmans väg 1,3 - - - 1,3 

Köpingebro Kamerala 2,5 0,2 0,0 - 2,3 

Regementet Sandskogen 0,7 - 0,0 - 0,7 

Daggkåpan (fd Willys) 3,1 - -0,2 - 3,3 

Kokillen 3,3 - -0,1 - 3,4 

Kåseberga 0,1 - - - 0,1 

Svarte Pukan 0,1 - - - 0,1 

Hedeskoga 18:1 0,3 - -0,2 - 0,5 

Fritiden 1 -0,2 - 0,0 - -0,2 

Kvarterat Grundström 0,0 - - - 0,0 

Hamnstaden 0,5 - -0,4 - 0,9 

Västra Sjöstaden 3 0,0 - -0,2 - 0,2 

Kåseberga hamn 0,0 - - - 0,0 
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Kv Urmakaren - - -0,1 - 0,1 

Ö:a ind omr Startmotorn 42,8 - -3,0 - 45,8 

Malmörondellen 1,1 0,1 -0,1 - 1,1 

Äldre industrimark -8,3 2,0 -0,3 - -10,0 

Summa 84,9 36,8 -18,9 - 67,0 

I exploateringsredovisningen hanteras de olika områdena som omsättningstillgångar där årets löpande 
transaktioner påverkar respektive områdes utgående nettovärde. Resultatpåverkan uppstår efter värdering. 
Se vidare under not 1 Redovisningsprinciper. 
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Finansiella nyckeltal, bolagen 

Finansiella nyckeltal för dotterbolagen i 
koncernen Ytornet, Kommunalförbunden 
ingår ej 2019 2018 2017 2016 2015 

I/K-talet, dvs totala intäkter i förhållande till 
totala kostnader 1,14 1,11 1,16 1,13 1,11 

Avkastning/omsättning, dvs resultat före 
bokslutsdispositioner i förhållande till totala 
intäkter 12,5 % 9,8 % 13,8 % 11,7 % 10,7 % 

Avkastning/eget kapital, dvs resultat före 
bokslutsdispositioner i förhållande till totalt eget 
kapital 16,2 % 13,6 % 19,1 % 16,3 % 16,0 % 

Finansnetto, dvs finansiella intäkter minus 
finansiella kostnader -14,5 -16,7 -19,5 -22,9 -26,1 

Soliditet, dvs totalt eget kapital (utan hänsyn till 
obeskattade reserver) i relation till totalt tillgångar 18,9 % 18,4 % 17,6 % 17,3 % 17,3 % 

Rapportering av finansverksamheten, kommunen 

Långfristiga skulder, Låneportföljens storlek och sammansättning 

Bank/kreditinstitut Räntetyp (fast/rörlig) Belopp tkr Snittränta 

Kommuninvest Fast 3 076 700 0,57 % 

Kommuninvest Rörlig 500 000 0,07 % 

Nordiska investeringsbanken Fast 80 000 0,71 % 

Summa  3 656 700 0,49 % 

Kapitalbindningstid/kapitalbindningsstrategi 

Normportfölj 
Kapitalförfall 
(årsintervall) Belopp (tkr) Andel Min Andel förfall Max 

Förfall per  

2019-12-31 

0-1 1 103 000 0 % 30 % 30 % 

1-3 1 085 000 0 % 40 % 30 % 

3-5 1 168 700 0 % 40 % 32 % 

5-7 300 000 0 % 40 % 8 % 

7-10 0 0 % 40 % 0 % 

Summa 3 656 700   100 

Räntebindningstid/räntebindningsstrategi 

Normportfölj 
Ränteförfall 
(årsintervall) Belopp (tkr) Andel Min Andel förfall Max 

Förfall per  

2019-12-31 

0-1 1 103 000 25 % 50 % 30 % 

1-3 1 085 000 10 % 40 % 30 % 

3-5 1 168 700 10 % 40 % 32 % 

5-7 300 000 0 % 20 % 8 % 

7-10 0 0 % 20 % 0 % 

Summa 3 656 700   100 



Årsredovisning 2019 51(131) 

Revisionsberättelse 
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2 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 47,8 45,8 40,2 5,6 

Kostnader -151,4 -157,6 -155,5 -2,1 

(varav kapitaltjänst) (-8,0) (-6,9) (-6,9) (-) 

Summa -103,6 -111,8 -115,3 3,5 

Verksamhet 

Året har gått i förändringens tecken. Budgetbeslut i Kommunfullmäktige innebar knappt 5 Mkr lägre ram 
än 2020. En kommundirektör lämnade och en rekryterades vilket innebar ett glapp i förvaltningsledningen. 
Verksamheterna har ändå levererat på löpande uppgifter, samt tagit initiativ till utvecklingsinsatser i syfte att 
möta våra utmaningar. 

För att stärka näringslivet har de sista stegen för att komma i mål med att tillgängliggöra mark för nya 
etableringar och omlokaliseringar tagits. Öja industriområde, som är tänkt att försörja Ystad med 
verksamhetsmark under de kommande 10 åren, kan inleda försäljningen under 2020.  Den vikande 
placeringen i Svenskt Näringslivs rankning behöver analyseras varför Marknad- och Näringsliv 
omstrukturerar för att stärka sin service till företagen via exempelvis företagslotsen och kunskapshöjning 
kring nya affärsmöjligheter utifrån FN:s hållbarhetsmål. Parallellt har arbetet med att marknadsföra Ystad 
som destination och kulturstad fortsatt, där gästnätterna ökat liksom besöken på Ystad Studios Visitor 
Center. 

Ambitionen att verksamhetsutveckla med digitala verktyg har flera syften. Dels effektiviserar det 
verksamheten och dels ger det en ökad service till våra medborgare. IT-avdelningen har arbetat för att stödja 
förvaltningarna med detta och där satt fokus på e-tjänster. Ett exempel på en lyckad satsning var "digital 
skolstart" där 1800 digitala underskrifter inkom under de första 48 timmarna efter lansering. Satsningen på 
detta område fortgår parallellt med kompetensutveckling i förvaltningarna i syfte att stärka chefernas 
förmåga att leda förändringen mot nya arbetssätt i samverkan med IT-avdelningen. 

Upphandling har gjort en översyn av förvaltningarnas och bolagens upphandlingar, vilket har resulterat i en 
handlingsplan. Den ger möjlighet att prioritera värdeskapande insatser till skillnad mot tidigare arbetssätt 
som mer kännetecknats av "först till kvarn". Vår upphandlingsfunktion har gett stöd så verksamheterna  ska 
klara av sina egna direktupphandlingar, och kan istället fokusera på större strategiska upphandlingar. 
Upphandling har också påbörjat ett samarbete med ekonomi för att kartlägga hela inköpsprocessen. Detta 
arbete förväntas ge stora effekter, men kräver resurser när det gäller implementering av nya lösningar. 
Kompetensutveckling för att uppnå förändrade beteendemönster vid inköp är av betydelse för att få full 
effekt. 

Under 2019 har KF beslutat om en ny mål- och resultatstyrningsmodell. Ekonomichefen är processägare 
av denna och arbetet med framtagande och implementering har också genomförts av denna avdelning. 
Utbildningar har genomförts med både politik och tjänstepersonsorganisationen efter att den nya modellen 
beslutades i KF. Ekonomi har också arbetat med att förenkla tillgången till överskådlig statistik och 
ekonomisk data för chefer i hela organisationen. Detta har skett genom ett nytt digitalt verktyg som kommer 
underlätta styrningen framöver. Ekonomichefen har också tilldelats rollen som Vice VD i Ytornet och där 
fokuserat på att i samverkan säkerställa ekonomisk hållbarhet utifrån ett koncernperspektiv. 

För att styra mot ett hållbart samhälle har flera program och planer arbetats fram. Några exempel är ett nytt 
program för folkhälsa och en plan för hantering och utfasning av skadliga kemikalier. Flera projekt har också 
drivits med koppling till allt från integration till naturanpassade klimatanpassningsåtgärder i kustzon. Utifrån 
arbetet med "Framtidens LoU" har en översyn av arbetet och rollerna gjorts vilket kommer innebära 
förändringar i hur Ystad kommer att arbeta med hållbarhetsfrågorna framgent. 

Under slutet av året initierade kommundirektören en genomlysning av LoU utifrån uppdraget och hur väl 
rollerna och kompetenserna matchar detta. Ett av syftena var också att säkerställa en budget i balans 2020. 
Med utgångspunkt i en målbild för "Framtidens LoU" har arbetet engagerat hela ledningsgruppen. Steg 1 
innefattade åtgärder för att få en budget i balans. Parallellt har utvecklingsuppdrag definierats som kommer 



Årsredovisning 2019 55(131) 

utgöra en start för Steg 2 under 2020. Syftet är att skapa en förvaltning med förmåga att leda, styra, samordna 
och utöva kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Parallellt har arbetet med att forma en koncernledningsgrupp 
påbörjats under 2019, bestående av både bolagschefer, förvaltningschefer och de största resursägarna från 
LoU. Syftet är att skapa en ledningsgrupp med förmåga att ta ansvar för helheten och bistå 
kommundirektören i ledningen av koncernen. 

Ekonomi 

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott på 5,3 mkr. Överskottet beror bland 
annat på personalrelaterade poster, däribland vakanser på hållbar utveckling och upphandlingsavdelningen. 
0,5 mkr av överskottet är hänförligt till att driftbudget avsatt till fonden för förebyggande insatser för barn 
och ungdomar inte har använts under 2019. Avsatta medel för hamnstaden på 1,2 mkr har inte använts och 
av 1,0 mkr avsatta medel till trygghetsbefrämjande åtgärder har ca 0,2 mkr använts. E-arkivet som startade 
2019 blev drygt 0,2 mkr billigare än budgeterat och driftbudget för digitala infartskyltar på 0,2 mkr har inte 
använts; projektet har avslutats i samband med översynen av kommunens investeringsnivå. 
Semesterlöneskuldens förändring redovisar ett positivt resultat på 0,1 mkr. Negativa budgetavvikelser 
inkluderar bland annat ett underskott på kommunfullmäktige med 0,4 mkr hänförligt ökade 
arvodeskostnader och ändrade periodiseringsprinciper relaterade till arvoden vid årsskiftet. Den fackliga 
verksamheten redovisar ett underskott på 0,6 mkr hänförligt ökade kostnader för fackliga företrädare. 

Årsresultatet är 0,8 mkr högre än prognos. Det beror inte på några enskilt större avvikelser utan 
förvaltningen har tillämpat en generell återhållsamhet med beaktan till kommunens ekonomiska situation. 

Kommunalförbunden redovisar ett underskott på 1,7 mkr. Det är en förbättring med 0,3 mkr jämfört med 
prognos hänförligt att överförmyndarna redovisar ett positivt resultat på 0,2 mkr. Överförmyndarnas 
överskott beror på lägre kostnader för ersättningar till ställföreträdare än vad som budgeterats. Det 
resterande underskottet på kommunalförbunden beror på ökad medlemsavgift till framför allt 
räddningstjänsten som inte har budgetkompenserats. Detta inkluderar också en kostnadseffekt av att Ystads 
befolkning ökat i högre grad än övriga medlemskommuner vilket gör att kommunen får bära en större andel 
av medlemsavgiften. 

Framtid 

Ystad kommun står inför stora utmaningar som har sin grund i förändringar i omvärlden avseende 
demografi, kompetensbrist och ökade krav på service som organisationen inte är rustad för att hantera. LoU 
ska vara kommunstyrelsens verktyg att leda, styra och samordna för att säkerställa att kommunens 
samhällsuppdrag kan utföras hållbart över tid. Detta utmanar oss avseende arbetssätt, roller och 
kompetenser. 

Den initierade genomlysningen av LoU har resulterat i en målbild över förmågor som LoU behöver. I 
arbetet med denna har förvaltningar och bolag varit delaktiga då det är deras förutsättningar och behov som 
LoU behöver kunna matcha i sin styrning och ledning. 

Under 2020 ska LoU gå in i steg 2 i sin process mot "Framtidens LoU" och planera samt genomföra 
utvecklingsuppdrag som syftar till att tydliggöra och effektivisera processer till gagn för våra förvaltningar 
och bolag och koncernen som helhet. Exempel på detta är en genomlysning av hela säkerhets- och 
beredskapsområdet. I samverkan med tre kommuner tar vi fram ett underlag för att bygga upp en robust 
organisation, rustad för att hantera de växande uppdragen inom detta område. Arbetet med att kartlägga, 
implementera och utbilda i en ny inköpsprocess är ett annat exempel där stora värden står på spel. Att öka 
vår förmåga att bedriva verksamhetsutveckling där digitalisering är ett viktigt inslag, är ytterligare ett 
utvecklingsområde där vi idag saknar vissa kompetenser och är för få för att kunna vara en drivande kraft 
inom koncernen. Omfattande uppdrag i att ställa om våra processer för fastighetsförvaltning och säkerställa 
att kostnaderna för våra lokaler inte ökar i relation till vårt driftsutrymme kommer också innebära ett stort 
arbete över förvaltnings- och bolagsgränserna för att bli kostnadseffektiva i alla delar. Steg måste också tas 
för att planera hur vi kommer vidare i utvecklingen av Hamnstaden. I dessa frågor blir kompetens- och 
resurstillgången avgörande då det i dagsläget saknas tydliga process- och projektledare för detta omfattande 
utvecklingsarbete. Kommunens ekonomiska situation medför också att LoU nu behöver leda arbetet med 
att bereda försäljning av tillgångar, samt finna andra vägar att säkerställa behoven av egna lokaler inom det 
begränsade investeringsutrymme som föreligger. Även här behöver nya arbetsmodeller prövas, och 
förändring av roller och kompetenser följer därav. Den nya koncernledningsgruppen behöver ta en aktiv 
roll i detta arbete för att skapa effekter på helheten. 
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Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Planera och genomföra 
företagsbesök 2019. 

27st genomförda under 2019. Nådde ej upp till 
det uppsatta målet, dock enligt ö.k. med 
kommunledning då vi i målarbetet tar ett nytt 
grepp kring besöken. 

 

Destinationsutveckling genom 
projektet destinationsprocessen. 

Destinationssamverkan i sydöstra Skåne 
fortsätter arbeta aktivt med och för 
besöksnäringsföretagen på destinationen. 6 
ansvarsområden har blivit 4 under året utifrån 
resurser och kompetens. Målen med samverkan 
är att destinationen ska upplevas som en 
exportmogen destination år 2020. Destinationen 
ska vara en region där företagen och det 
offentliga samverkar för att skapa hållbar 
tillväxt. Omsättningen ska öka med 50% utifrån 
turistekonomiska rapporter och antalet 
utländska gästnätter ska öka med 80%. Detta är 
ett arbete som är pågående och fler besökare på 
större delar av året är ett resultat som visar att vi 
arbetar i rätt riktning. 

 

Följa utarbetad marknadsförings- 
och exploateringsplan för att 
möjliggöra försäljning av tomter på 
Öja industriområde 

P.g.a. externa förutsättningar (Lantmäteri och 
Länsstyrelse) hade vi ingen möjlighet att nå upp 
till fyra signerade avtal. Dock är två avtal 
signerade och flera är på gång 

 

Vid planering, ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar 

Bevakning att hänsyn tas sker vid granskning av 
detaljplaner och bygglov. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Följa upp kommunens 
bredbandsstrategi 

Avstämningar med jämna mellanrum med 
YEAB:s fiberutbyggnad samt deltagande i 
bredbandsprojekt i Skåne för att söka medel för 
ytterligare utbyggnad. Aktivt deltagande i KFSK 
och Region Skånes aktiviteter. 

 

Förenkla möjligheterna för 
medborgare att föra dialog med 
kommunen genom e-tjänster. 

Arbetet fortskrider! Visserligen sker det ganska 
långsamt men vi håller väldigt hög kvalité på 
arbetet och verksamheterna själv är sina egna 
förändringsledare. De olika förvaltningarna 
borde tillsättas mer resurser för att öka takten i 
sitt arbete med att effektivisera och digitalisera 
sina administrativa processer. 

 

Förtydliga och förenkla 
användarvänligheten av reglementen 

  

Reglementena har godkänts av 
kommunfullmäktige i augusti 2019. Målet var att 
reglementena ska vara likvärdiga och därmed bli 
mer användarvänliga samt att förtydliga 
regleringen vilket i sig innebär att 
rättssäkerheten ökar. 

 

Förbättra rutiner runt val   

Införa e-arkiv Verksamheten med Lund i ledningen för att 
föra in ett e-arkiv är uppstartat och löper på 
enligt plan förutom att upphandlingen av e-
arkivsystem har försenats på grund av ett 
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Åtagande Analys Utfall 

misstag. Styrgruppen har också identifierat vilka 
verksamhetssystem respektive kommun 
använder vars information sedan ska integreras i 
e-arkivet i olika stadier. Anställningen av de 
personella resurserna i verksamheten har 
påbörjats. Just nu avvaktas ytterligare 
rekryteringar på grund av det framgenta behovet 
av personal är osäker. 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Delta i programrådet för T4:an 
(fjärde teknikåret) på gymnasiet 

Ett framgångsrikt år på T4. Platserna fylldes, 
ytterligare ett företag kom in och tidplaner hölls. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Utveckla Internkontroll Kommunfullmäktige antog det reviderade 
reglementet för intern kontroll i september 
2019. I reglementet är det preciserat vad som 
innefattas i arbetet med intern kontroll och att 
kärnan i kontrollarbetet är att förhålla sig till 
risker och att ha styrning på det som inte får gå 
fel i verksamheten. Utgångspunkten för arbetet 
med intern kontroll är COSO-modellen och det 
är angivet att verksamhetssystemet Stratsys ska 
användas som stöd i arbetet med intern 
kontroll. 

 

Utveckla Ystads kommuns arbete för 
att säkerställa att den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) 
efterlevs från uppstarten den 25 maj 
2018. Förordningen ersätter 
personuppgiftslagen (PuL) 

I den interna kontrollplanen har förvaltningen 
tagit sikte på att fokusera på tre områden inom 
GDPR; samtyckeshanteringen, gränsdragningen 
mellan personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträdet samt informationen som 
ges till den registrerade. De tre områdena 
återspeglar vad tillsynsmyndigheten, 
Datainspektionen, kommer att fokusera på 
under de kommande åren. Kontrollen syftar 
givetvis till att förbättra efterlevnaden av 
GDPR. 

Samtyckesblanketterna har reviderats och en 
rutin för samtyckeshanteringen har utarbetas. 
En rutin för skolan ska kommunicera med 
vårdnadshavare via mejl har utarbetats. 

  

 

Beslutsstöd för chefer inom Social 
Omsorg 

Får anses som inte helt uppfylld då MyInsight 
ännu inte är implementerad. 

 

Ta fram förslag till en 
representationspolicy 

Reviderad representationspolicy antogs av 
Kommunfullmäktige augusti 2019 

 

Förbättra tillgängligheten, 
rättssäkerhet och användarvänlighet 
vid sammanträden 

  

Mallen för protokoll ses över inom ramen för 
nämndssekreterarnätverket, syftet är att skapa 
enhetlighet och möjlighet för 
nämndssekreterarna att stötta upp varandra. I 
samband med dessa möten hanteras också 
juridiska spörsmål. 

Ett nytt möteshanteringssystem för 
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Åtagande Analys Utfall 

kommunfullmäktige är inköpt för att ge både 
användaren och följare en bättre överblick över 
vad som sker på sammanträden. 

Ett system för digital signering har också köpts 
in för att förbättra tillgängligheten och 
användarvänligheten. 

Reglementena har setts över och förtydligats. 

Diskussion om frågor kring sammanträden 
diskuteras löpande mellan nämndssekreterarna 
och juristerna. 

Mål- och resultatstyrningsmodell Fastställdes av kommunfullmäktige i augusti.  

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Implementera värdegrunden internt 
samt göra den känd för i "employer 
branding" syfte 

Avvikelse från planen med anledning av andra 
prioriteringar, alla tillsvidareanställda bör dock 
ha genomgått Workshop senast under 2020 

 

Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för 
att underlätta rekrytering av 
medarbetare och chefer 

Ständigt pågående arbete med interna 
strategiska processer och att synliggöra dessa 
utåt i syfte att avspegla oss som en attraktiv 
arbetsgivare. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Bidra till minskad näringsbelastning, 
ökad kunskapsspridning samt 
fortsatt miljöövervakning av 
vattenkvalité 

Bevakning av vattenstatus sker genom 
recipientprovtagning en gång per månad i 
vattendragen Charlottenlundsbäcken, Svarteån, 
Kabusaån och Tygeån. Mätning sker bl a av ph, 
syremättnad, kvävehalter, fosforhalter, 
grumlighet och temperatur. Resultatet 
sammanställs i rapporter för en tidsperiod som 
omfattar några år . 

Kommunen deltar i ett Leaderprojekt 
"Österlens sköna vattendrag" Projektet, som är 
3-årigt, syftar till att förbättra och förstärka 
arbetet med att uppnå god status enligt EU:s 
vattendirektiv. 

Länsstyrelsen har beviljat LONA Respektive 
LOVA bidrag för två våtmarksprojekt. Båda 
projekten har förlängts till oktober 2020 
eftersom ett flertal krävs. 

 

Bidra till en hållbar planering av 
kommunens mark- och 
vattenresurser. 

Klimat- och miljöstrateg, kommunekolog och 
folkhälsostrateg ingår i arbetsgrupper för 
framtagande av översiktsplanen. Synpunkter på 
framtaget förslag till översiktsplan lämnades 
under tertial 1 och nu revideras planen inför 
utställning. 

Miljö- och klimatstrategen ingår i arbetsgruppen 
för havsplanen. 

 

Kompetensutveckling inom miljö, 
klimat och hållbarhet 

Kommunen deltar i Glokala Sverige (projekt i 
samarbete mellan svenska FN-förbundet och 
SKL finansierat av SIDA) och hade en 
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Åtagande Analys Utfall 

utbildning i Agenda 2030 och de globala målen 
den 24 maj 2019. Inbjudna var bland annat 
hållbarhetsutskottets ledamöter, 
förvaltningschefer och hållbarhetsombuden. 

Stöd till förvaltningar och bolag i det 
övergripande folkhälsoarbetet 
inklusive barnrättsarbetet där detta 
skall beaktas inför relevanta beslut 

Arbetet med framtagandet av det nya 
folkhälsoprogrammet har i hög grad involverat 
förvaltningarna genom olika workshops och 
dialoger. I utvecklingsarbetet Backa barnet 
(bygger på förstudien "Hela barnet hela dagen") 
ingår folkhälsostrategen i processteamet. 
Utvecklingsarbetet utgår från 
folkhälsoprogrammets strategiska mål 2. Jämlika 
livsvillkor genom hela livet och genomförs 
gemensamt mellan Ystads kommun, Region 
Skåne och Polismyndigheten. 
Utvecklingsarbetet finansieras delvis av medel 
från VINNOVA. 

Utbildningar i barnkonventionen har hållits på 
förfrågan från verksamheter och nämnder. 

 

Nyanlända till Ystad ska känna sig 
som "Ystadsbor" 

Utifrån de mätningar som Institutet för 
Framtidsstudier gjort har vi god anledning att 
tro att vi är på rätt väg och att vi om vi håller 
fast och upprätthåller en 
förvaltningsöverskridande samverkan och 
planering kan vi lyckas bra. 

Det finns dock även varningstecken och 
utmaningar. Vi ser att många av de nyanlända 
inte har tillräckliga kontakter med 
majoritetssamhället och att den press de 
upplever kring sin försörjning gör att den 
sociala integrationen försvåras, vi ser även 
tendenser till att den ökade pressen även stärker 
banden inom gruppen nyanlända. De som har 
svårt att tillgodogöra sig språk eller står långt 
från arbetsmarknaden är mer utmanande i 
denna aspekten. Under året har det funnits 
insatser riktade mot dessa grupper. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

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

Ej aktuell, ekonomi i balans.  

Utveckla den goda affären för 
kommunens inköps och 
upphandlingsprocesser samt 
genomföra och implementera 
tillämpningen av 
innovationsupphandlingar för Ystads 
kommun 

Innovationsupphandling SYD är 
samverkansprojektet med tre kommuner med 
stöd av Vinnova och Upphandlingsmyndigheten 
har hittills resulterat i två nya upphandlingarna. 

1. Smart digital service på medborgarnas villkor 
är en tjänst för att effektivisera och förenkla 
medborgarnas kontakt med kommunen i 
tillstånds- och handläggningsärenden. Genom 
verktyg som exempelvis digitala assistenter och 
artificiell intelligens möjliggörs innovation inom 
kommunen. 

2. Interkommunal delningstjänst är en 
gemensam strukturerad återanvändningsportal 
för optimering av gemensamma resurser. Det 
kan handla om utlåning, hyra, försäljning och 
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Åtagande Analys Utfall 

byte av möbler samt olika logistiklösningar, för 
att bättre utnyttja resurserna och stimulera den 
cirkulära ekonomin. 

Personal 

Förvaltningen redovisar en genomsnittlig frisknärvaro på 96,4 % under verksamhetsåret, vilket är i nivå med 
föregående år (96,5 %). Antalet tillsvidareanställda (heltid) vid verksamhetsårets utgång är 91 stycken vilket 
är i nivå med utgången av föregående år (92). 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Antal gästnätter (st) 276 366 303 581 294 000 9 518 

Antal företagsbesök (st) 52 27 50 -23 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Politisk verksamhet -9,0 -8,9 -8,4 -0,5 

Omvärld -2,4 -2,4 -2,4 0,0 

Marknad -12,5 -12,0 -12,6 0,6 

Gemensam 
administration -54,2 -58,5 -63,6 5,1 

Summa LoU -78,1 -81,8 -87,0 5,2 

Kommunalförbund -25,5 -30,0 -28,3 -1,7 

Summa -103,6 -111,8 -115,3 3,5 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Ospecificerat fastighetsförvärv -0,2 -10,0 9,8 

Utbyte och kompl servrar/disk/televäxel -1,4 -2,1 0,7 

Digital informationshantering -1,8 -1,7 -0,1 

Kustskyddsåtgärder inklusive hövder -0,6 -4,3 3,7 

Schema- och bemanningssystem -0,3 -1,7 1,4 

IT-informationsverktyg (två system) 0,0 -0,5 0,5 

Mötes- och konferenssystem i Gamla 
Rådhuset -0,1 -1,0 0,9 

Läsplattor 0,0 -0,4 0,4 

Elektroniska informationstavlor/skyltar 0,0 -3,3 3,3 

Summa -4,4 -25,0 20,6 
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3 Hamn 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 46,7 47,0 43,5 3,5 

Kostnader -38,7 -39,0 -35,5 -3,5 

(varav kapitaltjänst) (-34,0) (-33,1) (-28,5) (-4,6) 

Summa 8,0 8,0 8,0 0,0 

Verksamhet 

Pågående projekt under 2019 

 Genomförande av entreprenad färjeläge 7/8 påbörjades i början av januari och de fysiska 
arbetena i början av april. Projektet färdigställs vid årsskiftet 2020/2021. 

 Omläggning dagvattenledningar och ny trafikföring södra Dragongatan, som genomfördes 2018 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, skulle ha slutförts under året men då 
entreprenören gick i konkurs finns en del garantiåtgärder som ännu inte är åtgärdade. Dessa 
kommer att åtgärdas under 2020 med förhoppning att den försäkring entreprenören hade kan 
åberopas. 

 Förhandling inför köp av Swecox magasin har pågått i flera år. I och med att hamnen nu utvidgas 
har förnyad kontakt tagits, då ytan behövs för hamnens framtida verksamhet. Något slutresultat 
har dock ännu inte uppnåtts. 

 Vidare utredning svart/gråvatten har pågått under året och det finns en förhoppning om att under 
2020 kunna genomföra åtgärder som medför en rationell hantering av gällande lagkrav. 

 Anpassning av färjeläge 5 för Ro/Pax-färja har genomförts och kommer att slutföras under 2020. 

 Slutligen har mindre kundanpassade ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska 
installationer genomförts. 

Ekonomi 

Hamnen redovisar ett resultat enligt budget. 

Framtid 

Pågående projekt avslutas under 2020 dock avseende färjeläge 7 och 8 under våren 2021. Nya större projekt 
planeras inte i avvaktan på genomförandet av byggnation av färjelägena 7 och 8 i yttre hamnbassängen. 
Vissa mindre ombyggnads- och renoveringsprojekt kommer dock att genomföras, likväl som direkt 
kundrelaterade insatser. 

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. För koordinering av EU-projektet, 
för vilket Ystads kommun är så kallat project coordinator, finns en EU-koordinator på 80%. Vidare finns 
en byggledare för övervakning och kontroll av projekt färjeläge 7/8. De två sistnämnda är 
projektanställningar. 
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Övrig redovisning 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Administration och 
kansli -0,5 -0,6 -1,0 0,4 

Kajer och kajplan -27,7 -29,2 -25,5 -3,7 

Byggnader -6,6 -5,3 -5,3 0,0 

Upplagsplats och 
industriområde -3,9 -3,7 -3,5 -0,2 

Försäkringsskador 0,0 0,0 -0,1 0,1 

Arrendehamnverksa
mhet 46,6 46,8 43,4 3,4 

Summa 8,0 8,0 8,0 0,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Färjeläge 7/8 -350,6 -560,1 209,5 

Övriga -5,5 -40,0 34,5 

Summa -356,1 -600,1 244,0 

 



Årsredovisning 2019 64(131) 

4 Valnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 0,0 0,7 0,0 0,7 

Kostnader 0,0 -1,5 -0,5 -1,0 

(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-) (-) 

Summa 0,0 -0,8 -0,5 -0,3 

Valnämnden ingick tidigare i Ledning & Utvecklings budget men har från och med 2019 en egen budgetram. 
Valnämnden redovisar ett negativt resultat på 0,3 mkr vilket är oförändrat jämfört med prognos. 
Europaparlamentsvalet 2019 kostade ungefär lika mycket som valet 2018. 
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5 Barn och utbildningsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 402,8 419,9 387,5 32,4 

Kostnader -955,1 -993,5 -962,8 -30,7 

(varav kapitaltjänst) (-6,5) (-7,0) (-7,0) (0,0) 

Summa -552,3 -573,6 -575,3 1,7 

Verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden började budgetåret med ett underskott på 10 mkr på centralt konto. Detta i 
en ansträngd budget för framförallt utbildningsdelen. Det har påverkat och påverkar våra verksamheter och 
hårt arbete med att nå budget i balans samtidigt som behovet kvarstår i att möta varje barn/elev utifrån 
dennes förutsättningar. 

 
Som en av fyra kommuner i Sverige har Ystad genomfört Special School unified, en idrottsdag där personer 
med och utan funktionsnedsättning får prova olika idrotter sida vid sida. Ett mycket lyckat arrangemang där 
vi uppfyller målet att alla ska få en meningsfull fritid genom att nå grupper som vi vanligtvis inte når så ofta. 

Fritid Ystad har även anordnat Senior sport school, en hälsoskola för personer över 65. Deltagarna får prova 
olika idrotter och får föreläsningar inom kost och hälsa. En mycket populär ”skola” där vi har kö och når 
en målgrupp som ofta är svår att fånga upp. 

Fritidens dag växer både bland besökare och utställare. 2019 hade vi över 20 föreningar representerade och 
över 700 besökare. Vi upplever det som väldigt positivt och föreningarna ser det som en bra plattform för 
rekrytering. 

Star for Life förlade en konsert till Ystad Arena. Star for Life är ett skolprogram vars största syfte är att 
motivera, stärka ungdomars självkänsla och öka framtidstron. Arbetet utgår från FN:s konvention om barns 
rättigheter. 

Antalet besök till arenabadet blev 2019 139 832 st vilket är det bästa året förutom öppningsåret. Den 
renovering som skedde under våren på Nybrostrandsbadet blev till stor belåtenhet och besöksantalet ökade 
från 10200 (2018) till 15000 (2019). 

Verksamhetschefen för ungdomens hus slutade i juni och med anledning av det ekonomiska läget har 
tjänsten inte tillsatts. 

År 2019 blev den marina verksamheten en permanent del av Marietorps naturskola. Naturskolan 
genomförde pedagogiska program som är kopplade till läroplanerna och de globala målen från förskola - åk 
9 samt vissa gymnasieklasser. Verksamheten har mött ca 4 000 barn. Under 2019 har samarbete genomförts 
med olika interna och externa aktörer (Lunds och Göteborgs universitet samt SMHI). Marietorps naturskola 
är samordnare av Grön flagg och alla kommunens förskolor, grundskolor och gymnasiet är certifierade. 
Marietorps naturskola fick pris av Sydkustens vattenvårdsförbund. 

Kulturskolan har provat ett nytt koncept med kurs i programmering för de mindre barnen 7-9 år där man 
som förälder provar på att programmera tillsammans med sitt barn. Syftet har varit att nå nya målgrupper, 
vilket fallit väl ut. 

 
Avvecklingen av fritidshem och förskola i Glemmingebro har gett ökat barnantal på andra förskolor, främst 
på östra landsbygden, och omplacering av personal dock ingen ändrad personalkostnad. 

Avveckling av en (av två) pedagogisk omsorg. Omplacering av en personal. Detta medför ökat barnantal på 
annan förskola, dock ingen förändring i kostnader. 

En (av två) centrala digitala utvecklingsledare har avslutat tjänst (100%) och har ersatt med 50%. 

Allmän återhållsamhet på alla enheter motsvarande 2% av budget. Samtliga verksamheter har gjort ett bra 
arbete med att hålla sina tilldelade medel. 
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Infört stopp för mottagande av nya interkommunala elever pga. fulla skollokaler, i synnerhet i tätorten Ystad. 

Den centrala handläggningen har genomgått en komplicerad omställning som inneburit att det tagits in extra 
timmar för att hantera den uppkomna situationen och att undvika borttappad kunskap i övergången från en 
personalstyrka till en annan. Arbetsbelastningen har varit hög och det beror delvis på ett förändringsarbete 
som i förlängningen ska bidra till rättssäkrare och effektivare arbetssätt. 

Förvaltningens utvecklingsledare och skolchefer har ägnat stor del av sin tid åt att ta fram rutiner, 
information och arbetssätt kring hantering av utlandsärenden, fullgöra skolplikten på annat sätt, besvara 
skolinspektion samt andra myndigheter, förändrade rutiner gällande skolfrånvaro, implementering av 
anmälan till socialtjänst samt polismyndighet. Vidare har det tagit fram ett förändrat arbetssätt kring skolval 
och det har krävts fysiska möten med extern systemleverantör samt mycket skrivarbete för att lansera en 
bra digital tjänst till medborgarna. Skolvalet är möjligt att överklaga och därav är det av extra stor vikt att de 
ev. fel som kan uppstå är eliminerade. 

Pga. av den ekonomiska situationen har verksamheterna haft fokus på  återhållsamhet och därav har inga 
satsningar, kompetensutvecklingsinsatser ägt rum. 

Ekonomi 

Då verksamhetsåret 2019 kännetecknades av ekonomiska svårigheter så har allmän återhållsamhet 
genomsyrat hela verksamhetsåret. Bokslutet slutade med ett överskott på 1,7 mkr. 

Barn i ålder 1-5 år som efterfrågar plats i förskola eller pedagogisk omsorg minskade med 18 barn gentemot 
budget (+2,7 mkr). Barn i ålder 6-12 år som efterfrågar plats på fritidshem minskade med 6 barn gentemot 
budget (+0,6 mkr). Befolkningen ökade med 20 barn som går i grundskolan F-9 (-1,2 mkr). Tilläggsbelopp 
till barn med särskilt behov ökade (-2,0 mkr). Grundsärskolan ökade med 5 elever gentemot budget (-0,9 
mkr). 

Verksamheterna förskolor, skolor, fritiden och den centrala ledningen har tillämpat allmän återhållsamhet 
genom strypta föreningsbidrag, inte tillsatt vakanta tjänster, dragit ner på vikarier med mera. 

Kommunstyrelsens sociala investeringsfond: Förstudie policynivåns blinda fläck, 0,1 mkr och Förstudie hela 
barnet hela dagen, 0,2 mkr. 

Framtid 

Barn- och utbildningsnämnden har stora utmaningar framöver. Under 2020 är fokus på att säkerställa 
processer, rutiner och struktur. En organisationsöversyn av de centrala delarna i förvaltningen genomförs. 
Kommunstyrelsen har beställt en genomlysning av nämndens verksamhetsområde. 

 
Minskningen av den totala ramen för Fritidens verksamheter på 4%, ca 3 miljoner kr, kommer under 2020 
att vara vår största utmaning. Att  bedriva, bibehålla och utveckla verksamheterna med den fortsatta höga 
kvalitet vi har, kommer att innebära omfattande insatser, effektiviseringar och organisationsförändringar. 

Problemet med ändamålsenliga lokaler är ett dilemma. Detta avser lokaler både för Kulturskolans 
verksamhet som tillgång till halltider för några av våra föreningar. Under hösten 2020 måste en flytt 
förberedas för Kulturskolans bildkonstateljé och kreativ teknik. 

Vi har en del investeringar som redan 2019 legat i plan men med anledning av det ekonomiska läget fått 
läggas på is. 

Vissa perioder har badet och ungdomens hus haft svårt att hitta tillfällig personal. Här en utmaning i att  
säkerställa att det finns tillräckligt med kompetenta timanställda och vikarier. 

Fritidens ledningsgrupp, där även ekonom ingår, arbetar tätt tillsammans för att hitta bästa möjliga väg 
framåt. Med många och stora utmaningar framför oss ser fritiden positivt på framtiden och tror att vi skall 
kunna hitta bra lösningar på de utmaningar som finns. 

 
Under januari månad kommer skolchefer att tillsammans med rektorer påbörja en organisationsöversikt i 
syfte att optimera ledarförsörjningen. En förskolerektor har sagt upp sig och kommer inte ersättas. 

Källan har gått in i skedet att det ska beställas möbler, invigning och flytt ska planeras. 

Backa barnet kommer att utvecklas ytterligare med fördjupad samverkan. Backa barnet har fått ett rum på 
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Källan som kommer att vara den framtida pilotverksamheten. 

Soldalens förskola kommer ev. att avvecklas. De barn som har sin barnomsorg på Soldalen erbjudas plats 
på Källan med övergång i december 2020. Samtlig personal på Soldalen erbjuds tjänst på Källan. 

Skolcheferna har identifierat ett behov av chefsstöd och det tas in i den organisationsöversikt som kommer 
att göras förvaltningsövergripande. 

En förstudie kring införande av kommunal resursskola presenteras i februari. Utifrån det kommer 
förvaltningen att ta ställning till om resursskola ska starta. Resursskolan finansieras i samarbete med 
socialförvaltningen. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Fritiden ska erbjuda barn och unga 
möjligheter att utveckla sitt intresse 
för kreativa uttrycksformer, fysisk 
aktivitet samt erbjuda teknik och 
entreprenörskap. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Ystads förskolor och skolor ska 
präglas av fysisk, social och 
pedagogisk tillgänglighet för alla 
barn och elever. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Undervisningen i Ystads förskolor 
och skolor ska kännetecknas av god 
undervisningskvalitet. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Fritiden ska erbjuda inspirerande 
miljöer och mötesplatser samt 
möjligheter till fysisk aktivitet och 
rekreation. 

  

Fritiden ska arbeta för social 
hållbarhet, god folkhälsa, livskvalité 
och trygghet 
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Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Förskola 1 412 1 411 1 429 -18 

Grundskola åk F-9 3 106 3 184 3 164 +20 

Fritidshem 1 230 1 237 1 243 -6 

Grundsärskola 57 59 54 +5 

Besökare 
badanläggningar 133 062 155 305 150 000 +5 305 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,6 -0,6 -0,7 +0,1 

Ledning och 
administration -6,6 -6,3 -6,2 -0,1 

Barnomsorg och 
utbildning i åldern 1-16 år -471,2 -493,8 -492,1 -1,7 

Fritidsverksamhet -73,9 -72,9 -76,3 +3,4 

Summa -552,3 -573,6 -575,3 +1,7 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Anpassning av lokaler -2,0 -2,2 +0,2 

IT-satsning 1:1 -4,8 -5,5 +0,7 

Förprojektering och byggnation av 
skollokaler -6,5 -8,6 +2,1 

Hedeskoga F-6 skola inkl idrottshall 0,0 -1,0 +1,0 

Traktor IP Sandskogen -0,6 -0,6 0,0 

Idrottsanläggning -0,5 -1,0 +0,5 

    

Summa -14,4 -18,9 +4,5 
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6 Kulturnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 7,7 7,5 5,1 2,4 

Kostnader -40,8 -41,8 -39,5 -2,3 

(varav kapitaltjänst) -1,2 -1,3 -1,3 0,0 

Summa -33,1 -34,3 -34,4 0,1 

Verksamhet 

 
I Ystad bidrar kulturen starkt till kommunens identitet. Det erbjuds en mängd kulturupplevelser för en 
bred målgrupp och nedan ett axplock. 

 
Klostret visade flera egna utställningar: Från tidigare stod Klostret 750 år och På ruinens brant. Jordens 
hemligheter plockades ner och det nyproducerades För 100 år sedan... med utgångspunkt i aktuella händelser i 
Ystad och världen 1919. Därtill fotoutställningen Samuel Moses Marcus, med grund i fornminnesföreningens 
årsbok med motiv från förra sekelskiftets Ystad. Årets sista satsning var, Retrojul, en vandringsutställning 
från Linköping på tematiken tryckta juldukar. 

Utställningarna förstärktes genom kringarrangemang tex med Bror Tommy Borgström, Musik i Syd med 
flera. Fokus på barn och unga genom kulturgaranti, program i utställningarna och som aktiviteter under 
loven, tex Åvallafestivalen. En nygammal satsning var Jul på Klostret under skyltsöndagen. 

Ett seminarium ordnades med Sveriges Museer om Museilagen, med fokus på samlingsförvaltning. Under 
året förbereddes flytt till nytt Kulturmagasin, samt gjordes översyn av tillgänglighet och brandskydd. 
Klostret jobbade dessutom nära Ystads kulturhistoriska förening och drev Charlotte Berlins museum. 
Övrigt arbete har rört teknikutveckling och delaktig i flera olika lokala, regionala och internationella 
samarbeten och nätverk. 

Slutligen hamnade brister i arbetsmiljön för tornväktaren i fokus. 

 
Ystads konstmuseum har visat tre stora utställningar under året varav en samproduktion och två 
egenproducerade. Under sommaren visades en stor internationell grupputställning Deep Sea som 
producerades i nära samarbete med Städtiche Galerie i Bremen Tyskland, där utställningen också visades. 
Höstens produktion På samma djupa vatten som du som bestod av en omfattande installation av 
Österlenbaserade konstnärskollektivet Gylleboverket väckte positiv uppmärksamhet i nationell media. 
Utställningen var en del av Bästa Biennalens konstbiennal – med fokus på barn och unga och besöktes av 
sammanlagt 700 barn som genom deltagande i konstpedagogernas workshops, och tillsammans med 
konstnärerna, byggde upp en egen utställning. 

Salarna 1 och 2 på Ystads konstmuseums andra våning har renoverats och innerglastaket har bytts. I 
samband med det har en ny permanent utställning med verk från samlingen arbetats fram som öppnade 
under juni månad. Här blandas historia med nyförvärv med verk som tar upp samtida aktuella ämnen. 

En omfattande inventering, fotografering och registrering av konsten på magasinet har påbörjats. 

 

Allmänkulturen har fortsatt fokus på att förstärka kulturens närvaro i hela kommunen genom både 
kulturstöd och egna arrangemang under Bästa Biennalen. 

Fortsatt fokus att synliggöra kulturen, särskilt för målgruppen barn och unga. 

Flera arrangemang har genomförts under året. Åvallafestivalen tillsammans med ett flertal aktörer, bl. a. 
Kulturcrew, ungdomsfullmäktige, kulturens samtliga verksamheter. Allsången (i samarbete med 
Sparbanken Skåne). Under jazzfestivalen gjordes en extra satsning på Jazzkidz och Ung scen i samarbete 
med Musik i Syd. Kulturfesten (i samarbete med Sparbanken Syd och Ystads Allehanda). 
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Planering och genomförande av BUFF och kulturgarantin. KulturCrew hade en utbildningsdag för sina 
deltagare. 

 
Biblioteket är en välbesökt kulturmötesplats och siffrorna fortsätter att stiga! Antalet aktiva låntagare stiger 
markant. 2019 har antalet stigit till 16 938 aktiva användare (År 2013 :7 187 personer. År 2018:15 729 
personer). 

2019 blev det en ökning med 7 % för utlån samt 6,5 % för besök. Biblioteksorganisationen lånade under 
2019 ut 222 253 medier och tog emot 136 891 besök. (2014:181 227 utlån och  107 111 besök). 

2019 hade bibliotekens webbplats  80 450 besök (2018: 62 343) och 2 068 587sidvisningar (2018: 1 997 
112). 

Meröppna bibliotek är en succé - Glemmingebro bibliotek har 98 meröppetlåntagare, vilket innebär att 
mer än var fjärde invånare har ett kort. Köpingebro bibliotek har 147 meröppetlåntagare (var sjunde 
invånare), Löderup 95 (var sjätte) och Svarte 99 (var åttonde). 

 
Bibliotekens verksamhet med läsaktiviteter och program har utökats till alla biblioteken. Totalt kom 6 257 
besökare till arrangemangen. Det kom 3 021 besökare till våra arrangemang och läsaktiviteter för vuxna. 
Till barnarrangemangen kom 2 471 barn och 765 vuxna. Samtliga bibliotek erbjöd alltifrån teknikdrop-in 
och boktips till föreläsningar och författarbesök. 

Ekonomi 

Kulturnämndens bokslut slutade med ett överskott på 0,1 mkr. 

Kulturnämnden har under året haft ett investeringsanslag för katalogisering och digitalisering av samlingarna 
på Kulturmagasinet. Merparten har gått till lönekostnader och redovisningsregler gjorde att dessa medel 
flyttades till drift. Lönekostnader för Kulturmagasinets projekt har belastat årets resultat med 0,7 mkr, som 
annars skulle uppgått till 0,8 mkr. 

Under verkshetsamhetsåret 2019 har inte vakanta tjänster tillsatts och den allmänna återhållsamheten som 
har tillämpats har genomsyrat hela verksamheten. 

2020 har Kulturnämnd ett besparingsbeting på 0,5 mkr. En omställning för att möta framtidens behov 
utifrån ekonomi är påbörjad och ska vara klar under 2020. 

Framtid 

Under 2020 rekryteras en ny kulturchef. 

Arbetet med Kulturmagasinet och samlingarna intensifieras med lokalanpassningar med målsättning att 
skapa en hållbar miljö för samlingarna. 

 
2020 går i ekologins tecken med två planerade utställningar på klostret som öppnar under våren; Sötvatten, 
en vandringsutställning från Kristianstad, samt Livets väv, som vi producerar själva. Planering och arbete 
för en ny stadshistorisk basutställning påbörjas. Även fokus på brandskydds- och tillgänglighetsanpassning 
av museilokalerna. Andra centrala frågor att lösa kretsar kring avtal med externa parter; Ystads församling, 
Charlotte Berlins stiftelse, Ystads kulturhistoriska förening mm. 

 
Material för att tillgängliggöra konstmuseets permanenta utställning planeras att produceras. Besökarna ska 
ges möjlighet att fördjupa sig i konstverkens innehåll med hjälp av audioguide och skriven text. Fokus på 
barn och ungas eget skapande  kommer att förstärkas genom utställningar och samarbeten. 

Ett samarbete med Malmö konstmuseum är i startgroparna med frågeställning kring konst och regionalitet 
med utgångspunkt i konstmuseisamlingar. 

Tre stora utställningar med samtida konstnärer kommer att produceras och visas under 2020 tillsammans 
med tre mindre utställningar. 

 
Kommande period innebär förberedelse och vidareutveckling av kommande evenemang och projekt. 
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Allsång på Norra Promenaden, Nationaldagen, Åvallafestivalen, Kulturgarantin. Planering och 
förberedelser inför marknadsföring via kulturkalendern, och trycksaker, annonsering och digital synlighet 
för arrangemang samt Kultur Ystad. 

 
Stadsbiblioteket ska utvecklas som ett än mer attraktivt utflyktsmål för barnfamiljer. Biblioteken satsar på 
lovarrangemang. 

Folkbiblioteken har särskilt ansvar för alla barn som ännu inte börjat skolan och ska arbeta med 
fördjupade insatser på några förskolor inom ramen för Region Skånes projekt Bokstart. 

En bok- och filmklubb för åldrarna 15-20 planeras. 

Bokbussen ska pröva att köra en enkel sommarturlista på försök 2020. Stadsbiblioteket ska åter utreda 
möjligheterna till söndagsöppet, enligt önskan från kommuninvånarna. De digitala satsningarna, bl a för 
medel från Stärkta bibliotek ska fortsätta att utvecklas. 

Stadsbibliotekets utemiljö ska utvecklas i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Diskussioner om Biblioteksverksamhet 2030 ska påbörjas för att biblioteksutvecklingen i Ystads kommun 
ska kunna fortsätta. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Genom ett rikt kulturutbud skapa 
attraktivitet inom besöksnäring och 
näringsliv 

Ystads kommun har ett rikt kulturliv med stor 
bredd och djup. En mängd 
utställningar/arrangemang har genomförts 
under perioden. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Anordna kulturarrangemang för 
ungdomar i samverkan med andra 
aktörer. 

Kulturavdelningen har genomfört och 
samarrangerat olika arrangemang som 
Åvallafestivalen, Bästa biennalen, 
Kulturgarantin m.m 

 

Samverka med kommunens 
filmverksamheter 

Kulturen har i samarbete arrangerat barn- och 
ungdomsfestival och erbjudit föreställningar för 
skolklasser 

 

Stärk kommunikationen och 
dialogen med medborgarna och 
besökare. Öka närvaron och dialogen 
på sociala medier. 

En mängd aktiviteter har bidragit till att 
Kulturen syns och finns tillgänglig för fler 

 

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Kultur och Utbildning ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Återhållsamhet när det gäller kurser, 
konferenser påverkar verksamheterna. 

Utebliven rekrytering av ny kulturchef påverkar 
hela kulturavdelningen. 

Det är fortfarande en god sökbild till de tjänster 
vi har annonserat ut. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Stärka barns rättigheter i Ystads 
kommun. 

Arbetet med Kulturcrew fortlöper och skapar 
delaktighet och intresse för kultur och 
arrangemang. 

Under 2019 har det erbjudits en mängd stöd 
och föreläsningar kring Barnkonventionen och 
barns rättigheter. Det erbjuds också konsultativt 
stöd för alla medarbetare 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Täta ekonomiska uppföljningar i 
nämnden. 

Kulturnämndens ekonomi följs upp vid varje 
sammanträde. 

 

Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Utlånade medier 
totalt 208 590 222 253 210 000 12 253 

och per invånare 6,9 7,3 7,0 0,3 

Totalt antal 
besökare, 
Biblioteket 128 519 136 891 135 000 1 691 

Antal betalande 
besökare, Ystads 
konstmuseum 2 859 2 843 3 500 -657 

Totalt antal 
besökare, Ystads 
konstmuseum 22 262 20 254 30 000 -9 746 

Antal betalande 
besökare, Klostret 5 481 6 438 9 500 -3 062 

Totalt antal 
besökare, Klostret 23 232 24 415 28 000 -3 585 
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Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,4 -0,5 -0,5 0,0 

Ledning och 
administration -2,4 -1,9 -2,4 0,4 

Bibliotek- och 
kulturverksamhet -30,2 -31,8 -31,5 -0,3 

Summa -33,1 -34,3 -34,4 0,1 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Konstmuseum, innertak -0,5 -0,4 0,1 

Konstmuseum, ökad säkerhet 0,0 -0,2 -0,2 

Bibliotek, teknik -0,1 -0,1 0,0 

Bibliotek, innemiljö -0,1 -0,1 0,0 

Klostret, akustikåtgärder -0,1 -0,1 0,0 

Konstmuseum, inköp konst -0,3 -0,3 0,0 

Klostret, ökad säkerhet 0,0 -0,2 -0,2 

Kulturmagasinet -0,2 -4,0 -3,8 

Summa -1,3 -5,4 -4,1 
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7 Gymnasienämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 521,4 502,3 254,8 247,4 

Kostnader -664,5 -648,8 -403,0 -245,8 

(varav kapitaltjänst) (-5,8) (-7,3) (0,0) (7,3) 

Summa -143,1 -146,5 -148,2 1,6 

Verksamhet 

Nämndsövergripande samverkan, NÄSAM, startades i januari för gymnasienämndens verksamheter i 
väntan på att det faktiska samverkansavtalet ska börja gälla. Förvaltningen valde att starta i förväg för att 
förutsättningar fanns och det kan vara bra om någon verksamhet kan verka som pilot i denna nya 
samverkansform. Än så länge fungerar samverkan bra och de frågor och utmaningar som förekommer löses 
efter hand. 

Söksiffrorna inför antagningen av elever på Ystad Gymnasium hösten 2019 har redovisats. Den ökning av 
sökanden som har funnits tidigare år har bromsats upp. 

Samarbetet i BUSO har fortskridit och även gymnasienämndens verksamheter är involverad i planerna på 
att införa den så kallade Skottlandsmodellen i Ystads kommun. Samverkansmodellen "Backa barnet" har 
undertecknats av kommun, landsting och polis. Gymnasienämndens verksamheter är representerad från 
både politik och tjänstemannasidan. 

Utbytet med näringslivet fortskrider och en av kommunens näringslivsfrukostar arrangerades på Ystad 
Gymnasium. Då redovisades samarbeten mellan utbildningarna och olika aktörer från näringslivet. Nya 
kontakter knöts också vid detta tillfälle och samverkansavtal med branschen har tecknats på 
fordonsprogrammet. 

Nybyggda lokaler har tagits i bruk för gymnasiesärskolan. Detta är verksamhetsanpassade lokaler med god 
tillgänglighet och hög teknisk standard. 

Vuxenutbildningen har bytt namn från Forum till Vuxenutbildningen i Ystad. Detta skedde vid årsskiftet 
18/19 och i samband med detta genomförs också en marknadsföringsinsats gällande verksamhetens olika 
insatser för kommuninnevånarna. 

Vuxenutbildningen har under 2019 haft begränsade resurser för att köpa yrkesutbildningar för vuxna. 

Simrishamns kommun har valt att arrangera delar av utbildningar för vuxna på hemmaplan. Bland annat 
arrangeras utbildningar i SFI numera i Simrishamn. Detta har påverkat volymerna vid motsvarande 
utbildning i Ystad. 

Samarbetet mellan vuxenutbildningen och Ystad Gymnasium fortskrider och möjligheterna till utvecklingar 
undersöks. 

Den befolkningsprognos som ligger till grund för beräkningen av kommunens betalningsansvar gällande 
gymnasieutbildning för kommunens ungdomar, har inte stämt. Detta gör att betalningsansvaret har varit 
lägre än det förväntade. 

Ekonomi 

Gymnasienämnden visar vid årsbokslutet 2019 ett resultat på ett överskott på 1,6 mkr. 

Nämndens övergripande gymnasieverksamhet innefattar till exempel betalningsansvaret, tilläggsbelopp och 
skolskjutsar. Resultat för denna verksamhet 2019 blev ett överskott på 0,4 mkr. Detta beror på att de 
interkommunala ersättningarna fick ett överskott på 0,7 mkr, tilläggsbeloppen fick ett underskott på 
0,8 mkr, skoltransporterna fick ett underskott på 0,4 mkr samt att en restutbetalning från 
Arbetsförmedlingen från 2018 gav ett överskott på 0,9 mkr. 

Ystad Gymnasiums resultat blev ett överskott på 2,4 mkr. Utfallet beror på att kommunens allmänna 
återhållsamhet inom vissa områden skapade en osäkerhet på vad som fick och inte fick genomföras samt 
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en osäkerhet kring storleken av semesterlöneskulden. Detta ledde till att skolans besparing på 2,8 mkr blev 
en besparing på 5,1 mkr istället. Skolan omsatte under 2019 intäkter på 243 mkr, där den största enheten 
omsatte 41 mkr och den minsta 7 mkr. Kostnaderna på totalt 237,8 mkr utgörs till största del av 
personalkostnader (68 %). 

Vuxenutbildning Ystad redovisar ett resultat på 1,2 mkr i underskott. Verksamheten fick under början av 
året en besparing på cirka 3 mkr vilket ledde till att en del tjänster drogs in, att alla driftskostnader drogs in 
till ett minimum samt att inga nya yrkesutbildningar beviljades. Verksamheten klarade dock inte att spara in 
hela sparbetinget. Nämnas bör också att Simrishamns kommun under året drog hem i princip hela sin 
verksamhet vilket gjort att en del elevgrupper har blivit väldigt små och omställningen av verksamheten tar 
tid. Detta gör också att underskotten i verksamheten hittas inom den grundläggande verksamheten samt 
inom svenska för invandrare där Simrishamn hade ett betydande elevantal. Totalt omsattes verksamheten 
29,2 mkr i intäkter under 2019 och kostnaderna uppgick till 46,6 mkr. 

Framtid 

Generellt sett kommer antalet gymnasieelever i samverkansområdet att öka framöver. Detta gör att det totala 
antalet gymnasieplatser inte kommer att räcka till. Här har samtliga kommuner ett ansvar i samverkan. 

Ystad Gymnasium undersöker nu vilka program som kan utökas för att på detta vis få fler elever som delar 
på de fasta kostnaderna. Utmaningen i detta är att hitta lokaler som är logiska att använda i samarbete med 
befintliga program och arbetslag. Studiebesök har gjorts vid Blekeskolan för att se om detta kan vara 
lämpliga lokaler. Detta eftersom nuvarande verksamhet kommer att flytta in i den nybyggda skolan Källan. 

Utöver lokalfrågan, måste också en prognos göras om det finns ekonomisk bärighet i en ytterligare utökning 
av Ystad Gymnasium, eller om nuvarande storlek är ekonomiskt optimal. 

Efter att ha tagit de nya lokalerna för gymnasiesärskolan i bruk, står nu de äldre lokalerna i tur för en 
genomgripande renovering som kommer att slutföras under 2020. 

Verksamheten vid vuxenutbildningen kommer även fortsättningsvis att förändras utifrån statliga direktiv. 
Utvecklingen i Simrishamn kommer också att påverka vilken omfattning vuxenutbildningen i Ystad kommer 
att ha framöver. 

Utifrån Simrishamns ställningstagande samt att antalet nytillkomna SFI-elever stadigt minskar för tillfället, 
kommer en analys av framtid lokalbehov för Vuxenutbildningen att behöva göras. Detta behov förstärks av 
att socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet kommer att flytta från lokalerna på Vuxenutbildningen. 

I närtid undersöker man möjligheten att starta en SFI-utbildning med entreprenörsinriktning. Detta för att 
understödja de nyanlända som har denna erfarenhet sedan tidigare. 

Generellt sett kommer förstås utvecklingen framöver både för vuxenutbildningen och Ystad Gymnasium 
vara starkt beroende av vilka ekonomiska förutsättningar som ges Gymnasienämnden. 

Om man vill ha samma gynnsamma utveckling som verksamheterna har haft de senaste åren är det viktigt 
att frågan kring kommunens betalningsansvar är tydligt och klart. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Utveckla samverkansformer mellan 
gymnasieskola, 
vuxenutbildning/arbetsmarknadsenh
et samt näringsliv 

1. Vuxenutbildningen har vid två tillfällen 
besökt Ystad gymnasium för att informera om 
möjligheterna att komplettera sitt gymnasiebetyg 
så att en gymnasieexamen kan erhållas. 

En samverkansgrupp har skapats mellan 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och 
integrationsfunktionen i Ystad. Gruppen träffas 
varje månad och informerar varandra om 
pågående verksamhet samt diskuterar möjlig 
utveckling av samverkan. 

Samverkansmöten mellan skolledare på 
gymnasie- och vuxenutbildningen har 
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Åtagande Analys Utfall 

genomförts fortlöpande. 

2. Programråden har vidareutvecklats genom 
ökad branschmedverkan och olika certifieringar 
som bygger på samverkan mellan utbildning och 
aktuell bransch. 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Gymnasieungdomarna ska klara sin 
utbildning på maximalt fyra år 
genom att garantera undervisningen 
utifrån studieplanen 

1. Ystad gymnasium har prioriterat arbetet med 
att minska den ogiltiga frånvaron vilket har gett 
resultat. Värdet 2,2 % för ht 2019, jämfört med 
vt2019 som var 2,9%, måste anses mycket lågt 
och det visar sig att ett aktivt arbete i alla led är 
framgångsrikt. 

2. Sammantaget har det genomförts 
undervisning av ordinarie lärare och vikarie i 
33 943 lektioner av totalt 38 341 lektioner, 
88,5 %. Allt fler lektioner genomförs nu jämfört 
med tidigare mätningar och ökningen under ht 
2019 var 2,1 % jämfört med förra läsåret. 

3. Under ht 2019 genomfördes totalt 38431 
lektioner varav 2462 lektioner inte var 
rapporterade, 6,4%. Det har under ht 2019 skett 
en minskning av andelen icke rapporterade 
lektioner, från 8,1% till 6,4%. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Vuxenutbildningen ska finnas som 
en naturlig part för de arbetslösa. 

I Ystad finns en samverkansgrupp där 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet och 
integration ingår. Vid behov kan även 
Arbetsförmedlingen delta. Gruppen träffas 
minst en gång per månad, och syftet är att 
informera varandra om aktiviteter och 
verksamheter, samt diskutera och föreslå hur 
våra enheter tillsammans kan arbeta och agera 
för personer som behöver stöd för att komma 
in på arbetsmarknaden. 

 

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Verksamhetens kompetensbehov ska 
säkras. 

1. Under ht 2019 har det sökts statsbidrag för 
behörighetsgivande utbildning för lärare i 
yrkesämnen. Nio anställda lärare har fått 
möjligheten att delta i utbildningen på distans 
(50%) för att bli behöriga yrkeslärare. 
Arbetstiden har minskats med 25 % utan 
löneavdrag så att lärarna kan koncentrera sig på 
studierna. Detta ger förutsättningar för 
yrkesläraren att både arbeta och studera inom 
ramen för en heltidstjänst. Med detta unika 
upplägg så kommer allt fler yrkeslärare att bli 
behöriga legitimerade lärare. 

2. Trivselaktiviteter har genomförts dels på 
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Åtagande Analys Utfall 

central, men också på områdesnivå. 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Verksamheten arbetar mot en mer 
miljövänlig grundsyn. 

1. Österport avslutade sin första Grön Flagg 
resan den 10 december 2019. Resultatet blev att 
Österport nu också är certifierade som en Grön 
flagg skola, vilket tidigare Park har blivit. Fokus 
har legat på områdena God utbildning för alla, 
hållbara städer och samhällen, hållbar 
konsumtion och produktion, hälsa och 
välbefinnande samt hav och marina resurser. 
Det finns nu 21 aktiva källsorteringsställen på 
Österport och varje arbetslag och alla elever har 
fått en introduktion kring begreppen hållbar 
utveckling, källsortering, de globala målen och 
grön flagg. Visionen "En hållbar skola i en 
hållbar värld" lever i högsta grad! 

2. Park arbetar med sin recertifiering och detta 
arbete ska redovisas under vt 2020. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

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

Utifrån att inget tilläggsanslag beviljades för 
budget 2019, har det funnits ett sparbeting för 
att få budget i balans. Dessa åtgärder har 
säkerställts samtidigt som uppföljningar på både 
nämnds- och områdesnivå har genomförts varje 
månad. 

  

  

 

Personal 

 

Antalet anställda inom gymnasienämnden har legat ganska konstant på runt 300 anställda under 2019. Dessa 
fördelas så att cirka 270 medarbetare arbetar inom gymnasieverksamheten och cirka 30 medarbetare arbetar 
inom vuxenutbildningen. 

Medarbetarnas frisknärvaro var 97,4 % som snitt under 2019, vilket var 0,8 % bättre än 2018. Ystads 
kommuns frisknärvaro som helhet var 94,4%. Gymnasienämndens medarbetare hade alltså en 3% högre 
frisknärvaro än kommunens genomsnitt. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Antal gymnasieelever 
folkbokförda i Ystads 
kommun 946 964 1 000 -36 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Gymnasieverksamhet -126,5 -129,2 -132,0 2,8 

- varav Ystad 
gymnasium 0,2 5,1 2,8 2,4 

Vuxenutbildning och 
arbetsmarknad -16,6 -17,3 -16,2 -1,2 

Summa -143,1 -146,5 -148,2 1,6 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Datorer -4,9 -6,5 1,6 

Skolrestaurangen -0,3 -0,5 0,2 

Undervisnings- och IT-utrustning -3,2 -4,8 1,6 

Summa -8,4 -11,8 3,4 
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8 Myndighetsnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 7,9 7,9 5,5 2,4 

Kostnader -8,7 -8,7 -9,1 0,4 

(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-) (-) 

Summa -0,8 -0,8 -3,6 2,8 

Verksamhet 

Mängden inkommande ärenden är fortfarande stor och bygglovsenhetens kapacitet används maximalt. 
Tidsbegränsade tjänster har förstärkt verksamheten under våren och sommaren. 

Införandet av nya bygglovsbefriade åtgärder, som kräver både löpande informationsinsatser och 
plantolkningar från bygglovsenheten, gör att tillgänglighet och service till medborgarna tar mer 
handläggartid i anspråk. Det är en stor utmaning att minska handläggningstiderna samtidigt som enheten 
ska öka service och tillgänglighet och göra bygglovsenheten mer synlig. För hög kvalitet och effektivitet i 
handläggningen måste nya medarbetare kunna introduceras väl och kärnverksamheten med lov-, kontroll- 
och tillsynsärenden prioriteras. 

Bygglovsenheten arbetar efter tillsynsplanen för 2019-2022. Tillsynsärenden hanteras efter beslutad 
prioriteringsordning och med nuvarande bemanning är det knappt möjligt att hinna med ärenden i den takt 
de kommer in. Ärendena leder ofta till rättelse snarare än utdömande av sanktionsavgift. Verksamheten har 
också prövat nya sätt att uppmärksamma byggherrar på när det krävs startbesked för att inte drabbas av 
sanktionsavgifter, med förhoppningen att det ska minska antalet tillsynsärenden. I slutet av året har 
tillsynskonsulter anlitats för att komma ifatt med äldre tillsynsärenden 

Ett nytt ärendehanteringssystem och ett nytt digitalt ritningsarkiv och närarkiv har upphandlats. 
Implementering av det nya ärendehanteringssystemet med tillhörande e-tjänst har påbörjats och 
implementering och konvertering av ritningsarkivet är i sitt slutskede. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att förtydliga och förbättra informationsmaterial, mallar, rutiner 
och skapa goda förutsättningar för att ansökningar ska vara så kompletta som möjligt när de lämnas in. 

Ett arbete om att göra kulturmiljöinventeringen mer synlig och transparent för medborgarna är påbörjad i 
samarbete med GIS. Genom information i kartor på hemsidan blir inventeringen mer lättillgänglig för 
medborgarna men även internt. 

Upprättande av register och systematiserat arbete med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hissar 
samt andra motordrivna anordningar är klar och ska kontinuerligt hanteras. Framtagande av råd och 
riktlinjer för enkelt avhjälpta hinder har påbörjats och fortsätter under 2020. 

En ny plan- och byggtaxa har under hösten antagits av kommunfullmäktige. Taxan gäller från 1 januari 2020. 
Taxan är framtagen för att ge kostnadstäckning för alla åtgärder som kan taxefinansieras. 

Nya lokala trafikföreskrifter har beslutats som främst har fokus på trafiksäkerhet i kombination med 
framkomlighet. Inte minst under de turistintensiva sommarmånaderna ökar antalet bilar och husbilar 
markant vilket ger en hel del framkomlighetsproblem. Lokala föreskrifter för gatuparkering har setts över 
för att göra parkeringsregleringen mer enhetlig och lättförståelig. 

Ekonomi 

Nämndens resultat för helåret blev ett överskott på 2,8 mkr. 

Överskottet beror på många stora bygglovsärenden samt en del sjukskrivningar. Enheten har också arbetat 
med för liten bemanning i förhållande till ärendemängden. 

Den stora mängden ärenden i kombination med begränsade personella resurser gjorde att bygglovsenheten 
2019 hade en täckningsgrad på 107,7 procent, att jämföra med 2018 då täckningsgraden var 86,3 procent. 
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Framtid 

Genom en övergång till ett normalkonjunkturläge förväntas bostadsbyggandet stagnera under de 
kommande åren. Antalet stora ärenden förväntas minska i jämförelse med de senaste åren. Antalet små och 
medelstora ärenden förväntas bli oförändrat. 

En hög servicegrad inom myndighetsutövning är en väsentlig del av hur kommunen uppfattas av 
näringslivets företrädare och invånare. Det är viktigt att få verksamheten mer transparent, dels med en e-
tjänst där medborgaren kan ansöka digitalt samt följa sitt ärende i processen och dels med förbättrade kartor 
med informationslager på hemsidan där medborgaren kan hitta information om sin fastighet. Detta beräknas 
vara möjligt under 2020, då bygglovsenheten kommer att få ett digitalt ritningsarkiv samt ett nytt 
ärendehanteringssystem med tillhörande e-tjänst. 

Det långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. 
Verksamheten behöver följa utvecklingen i samhället och erbjuda digitala processer för ett effektivt 
byggande. För övergången från analogt till digitalt arbetssätt krävs utbildningsinsatser och nya system. Att 
digitaliseras kommer även att ta tid i anspråk från den vanliga verksamheten som pågår parallellt. 

Genom ändringar i plan- och bygglagen 1 januari 2019 har det införts ett system med avgiftsreduktion när 
tidsfristen för beslut i ärenden om lov och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. 
Förslaget syftar till att skapa incitament för att följa de tidsfrister som gäller för beslut. Införandet av nya 
bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från 
bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer granskningstid i anspråk, tid 
som inte kan taxefinansieras. På sikt kan det bli svårare att upprätthålla förväntad servicenivå inom befintlig 
driftram eftersom bygglovsverksamheten i hög grad finansieras av taxor. Allmänhetens förväntan av 
tillgänglighet och rådgivning, proaktiv tillsynsverksamhet samt behov av informationsinsatser förutsätter 
skattefinansiering. 

Som följd av pågående arbete med parkeringsöversyn kommer det bli aktuellt att besluta om att införa 
betalparkering på fler platser och förändra avgifter för att anordna trafiken bättre. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Främja och verka för det 
bostadspolitiska målet. 

Nämnden följer upp relevant statistik avseende 
bostadsbyggande för att kunna ge kommunen 
god kännedom hur bostadsförsörjningen 
utvecklas. Totalt 408 nya bostäder har beviljats i 
bygglovsärenden. Parallellt har 368 bostäder fått 
startbesked medan 117 bostäder har fått 
slutbesked. 

 

Arbeta för en rationell och effektiv 
bygglovshantering. 

Handläggning sker enligt en rationell och säker 
process. Att åtgärder, bland annat i form av nya 
interna rutiner för att effektivisera flödet, har 
utvecklats visar sig genom att 
handläggningstider klaras för 94 % av alla 
bygglov och 94 % av tillsynsärenden. 
Förhandsgranskning gör att många ärenden kan 
hanteras direkt. Överskridande var under 
sommaren, nya rutiner för överlämnande vid 
semester har därför skapats. 

 

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

Genom praktiska former och i god dialog med 
mark- och exploateringsenheten informeras 
exploatörer om processer och regelverk i tidigt 
skede. I projektet Trädgårdsstaden deltar en 
bygglovshandläggare i tidig dialog. Att 
information även finns på hemsidan underlättar 
för alla parter. 

 

Verka för hög trafiksäkerhet i 
kommunens alla orter, särskilt för 

Arbetet för hög trafiksäkerhet pågår löpande 
genom systematiskt arbete med lokala 
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Åtagande Analys Utfall 

oskyddade trafikanter samt för barn 
och unga. 

trafikföreskrifter. Bland annat föreskrift har 
väjningsplikt i korsningar i verksamhetsområdet 
i Öja införts för att stärka trafiksäkerheten och 
gatuparkering har setts över för att göra 
reglering gällande parkering på gator i 
småhusområden mer enhetlig och lättförståelig. 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Verka för en utveckling mot digital 
handläggning och möjlighet för e-
tjänster inom bygglovsärenden. 

Förarbete pågår för att successivt kunna 
utveckla digital handläggning och införa e-
tjänster. Boverkets projekt "Får jag lov?" har 
avslutats. Genom projektsamarbeten med andra 
kommuner får och ger Ystad erfarenheter och 
exempel som effektiviserar arbetet. 

Ett nytt ärendehanteringssystem implementeras 
nu. Bygglov har valt ett digitalt närarkiv som ska 
kunna integreras med ett digitalt kommunalt 
slutarkiv, när det är klart. 

Tillsammans med plan- och GIS-enheten har 
digitala kartor med bättre information, bland 
annat om kulturmiljö, gjorts tillgängligt. 
Digitalisering av tjänster medför att avdelningen 
utvecklat verksamheten genom effektivare 
rutiner och tydligare krav. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Bidra med resurser för att erbjuda 
tidiga kundmöten där komplexa 
företagsärenden samordnas 

Samordning vid komplexa företagsärenden har 
skett i ärenden som bedömts vara mer 
sammansatta. Det är fortsatt god dialog och gott 
samarbete med tjänstepersonerna på näringslivs- 
och marknadsenheten. 

Genom att ta emot LIA-studerande och 
sommarjobbare bidrar bygglovsenheten till att 
på sikt få unga vuxna i arbete och det 
förbereder också för kompetensförsörjning. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Arbeta med förbättrad service och 
bemötande inom 
bygglovsverksamheten 

Olika praktiska insatser görs för att det ska bli 
mer "lätt att göra rätt" för sökanden. 
Kontinuerlig dialog om bemötande och god 
service pågår som en lärande organisation och 
bygglovsenheten har genomgått en 
klarspråksutbildning. 

Resultatet från årets enkätundersökning visar 
85% kundnöjdhet, att information och 
bemötande uppskattas. Tidiga kontroller utifrån 
stödchecklistor gör det lättare att minimera 
irritationer om att sökande sent får besked om 
brister i beslutsunderlaget. 

En e-tjänst för nybyggnadskarta har införts, och 
medborgaren lotsas nu systematiskt fram till 
vilken karta som är rätt i förhållande till den 
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Åtagande Analys Utfall 

åtgärd som ska utföras. 

Fungerande tillsynsverksamhet och 
ärende ska påbörjas innan två 
månader från anmälan inkom. 

Tillsynsplan är framtagen och beslutat och 
tillsynsarbete sker utifrån den. Ärenden leder i 
allt fler ärenden till rättelse snarare än 
utdömande av sanktionsavgift. 

Det proaktiva tillsynsarbetet av obligatorisk 
ventilationskontroll respektive för motordrivna 
anläggningar har systematiserats. Arbete med att 
ta fram riktlinjer och råd gällande 
fastighetsägares ansvar för enkelt avhjälpta 
hinder har påbörjats, i samarbete med 
stadsantikvarie. 

 

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Stärka kompetensförsörjning genom 
att erbjuda utvecklingsmöjligheter för 
medarbetarna och verka för en god 
arbetsmiljö. 

Kompetensutvecklingsbehov har kartlagts och 
rutiner om friskvård och om hot och våld 
tillämpas. Stadsbyggnads-avdelningen bedriver 
ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Lokalerna på Birgerskolan utnyttjas maximalt 
och antalet personer som vistas där överskrider 
brandskyddskrav. Att ta emot besök är en viktig 
del av ärendehantering och besöksrum saknas. 
Förberedande arbete för att kunna bygga om 
har inletts. Förarbete om åtgärder pågår med 
fastighetsavdelningen. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Hantera strandskyddsärenden på ett 
rättssäkert och effektivt sätt. 

Strandskyddsärenden hanteras i samråd mellan 
kommunekolog och planarkitekt utifrån väl 
utvecklade rutiner. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Bygglovsverksamheten ska bedrivas 
med kostnadstäckningsgrad på 70 %, 
skattefinansiering ska endast gå till 
utvecklingsarbete, rådgivning och 
information som inte kan 
taxefinansieras. 

Kommunfullmäktige har antagit en ny plan- och 
bygglagstaxa, PBL-taxa, som börjar gälla från 
2020. Taxan är framtagen för att ge 
kostnadstäckning för alla åtgärder som kan 
taxefinansieras. 

Kostnadsteckningsgraden för 2019 blev 108% 
eftersom det var ovanligt stor mängd ärenden i 
kombination med vakanser på tjänster. 
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Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Antal sökta bygglov, 
inklusive marklov och 
rivningslov samt 
förhandsbesked 552 556 500 +11 % 

Antal beviljade lov 467 414   

Antal inkomna 
anmälningsärenden 134 130 150 -13 % 

Andel bygglovsärenden 
som klaras inom 10 
veckor (från komplett 
ärende till beslut) 83 % 94 % 95 % 1 % 

Andel anmälningsärenden 
som klaras inom 4 veckor 100 % 94 % 100 % 6 % 

Antal bostäder i beviljade 
bygglov 413 408   

Startbesked för antal 
bostäder 185 368   

Slutbesked för antal 
bostäder 280 117   

Antal beslutade 
trafikärenden, som lokala 
trafikföreskrifter och 
föreskrifter 97 27   

Antal beslutade tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter 230 238   

Antal beslut gällande 
strandskyddsdispens och 
samråd om strandskydd 22 5 + 20   

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 -0,4 0,1 

Bygglovsenheten -0,5 -0,5 -3,2 2,7 

Summa -0,8 -0,8 -3,6 2,8 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Ärendehanteringssystem 0,0 -0,4 0,4 

Verksamhetssystem och e-arkiv -0,3 -2,0 1,7 

Summa -0,3 -2,4 2,1 
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9 Samhällsbyggnadsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 540,8 536,3 503,3 33,0 

Kostnader -611,3 -607,3 -574,7 -32,6 

(varav kapitaltjänst) (-139,7) (-145,1) (-140,8) (-4,3) 

Summa -70,5 -71,0 -71,4 0,4 

Verksamhet 

Förvaltningens organisation och ekonomi har genomlysts med konsultstöd finansierat av ledning och 
utveckling. Utifrån kostnadsdrivande utveckling har de mest prioriterade åtgärderna identifierats. Främst 
fokus har varit på kostnader för fastighetsbeståndet, inventering av externhyrda fastigheter och förvaltning 
av den yttre miljön där ansvar delas mellan gata, park, renhållning och fastighetsvaktmästare. 

Förvaltningen har också, med konsultstöd finansierat av statens samordning för ökat bostadsbyggande, låtit 
göra kostnads- och intäktsanalys för projekt hamnstaden. Slutsatserna från denna har presenterats som stöd 
för fortsatta ställningstaganden om projektets framdrift. 

Stadsbyggnad har genomfört samråd om förslag till ny kommunövergripande översiktsplan med möten, 
öppet hus samt besök på föreningar, politiska partigrupper, byalag, nämnder och organisationer. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och lyfts till diskussion i kommunstyrelsens arbetsutskott. Planprogrammet 
för Hamnstaden med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har godkänts av kommunfullmäktige. 

Arbete pågår med ett tjugotal detaljplaner, de prioriterade Västra Sjöstaden etapp 3 och Daggkåpan 2 är i 
granskningsskede. Detaljplaner för del av kvarteret Molekylen, för Verkmästaren 23 samt för 
pendelparkering i Svarte har antagits. Planprogram för Stortorget och medborgardialogen om torget är på 
gång. 

Kartläggningen av planprocessen, som grund för en digital detaljplaneprocess, är klar. Äldre detaljplaner 
håller på att digitaliseras. En ny plan- och byggtaxa som innefattar taxor för bygglov, kontroll, planer och 
kart- och mätuppdrag har tagits fram och är godkänd av kommunfullmäktige att gälla från och med 2020. 

Inom Fokus på byarna har Fokus-program för Kåseberga godkänts och medel för åtgärder i byarna är 
fördelat. Rynge-Sjörup-Vallösa är årets fokus-byar och programarbetet pågår. 

Fortsatt många kart- och mätuppdrag, antalet nybyggnadskartor har ökat betydligt. 
Förrättningsförberedelser till Lantmäteriet har minskat. 

Fastighets byggnation av den nya skola Källan pågår, beräknas att vara klar hösten 2020. Tillbyggnaden av 
Parkskolan etapp 1 är klar, etapp 2 pågår. 

Komfortkylinstallation och energieffektivisering på Brandstationen Ystad och Löderupsgården är klara. 
Bellevuehemmet, Löderupsgården och Edvinshusskolan har fått nya köldmediaanläggningar, som klarar de 
nya miljökraven. 

Infrastrukturen för Öja industriområde är klar, tomtpriser är antagna och tomtförsäljningen har påbörjats. 
Försäljning av fribyggartomter i Nybrostrand pågår. All mark i Trädgårdsstaden är anvisad. 

Principer för en ny mer transparant och ändamålsenlig hyresmodell har tagits fram med syfte att förenkla 
kommande budget- och besparingsarbete. 

Tekniska Trafikstrategin har antagits, med mål att skapa ett mer hållbart trafiksystem i hela Ystads kommun. 
Trafikstrategin fördjupar och knyter an till kommunens tidigare antagna strategier. Nu pågår arbete med 
parkeringsöversyn. Ombyggda Regementsgatan är invigd och arbetet med Surbrunnsvägen har tagit vid. 

För hållbar natur- och park bekämpas invasiva främmande arter i Sandskogen och successivt omvandlas 
vissa sommarblomsrabatter till perenna planteringar. Ny gestaltning av Fritidsparken har tagits fram. 

Det regionövergripande arbetet med gemensam kretsloppsplan pågår. Kampanjer för att öka 
matavfallsinsamlingen slog väl ut, vilket innebär att Ystad nu ligger över det nationella målet. 
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Två skyfall under sommaren orsakade ett 100-tal källaröversvämningar. Tekniska utredningar och 
hydrauliska modeller kommer att ge underlag för vilka åtgärder som behöver vidtas. Arbete pågår med 
skyfallsplan, dagvattenpolicy och dagvattenplan. 

Kost och Lokalvård har arbetat för minskat matsvinn tillsammans med avfallsenheten. Två nya enhetschefer 
har tillträtt vilket ger en rimligare arbetsbelastning och genererar bättre arbetsmiljö. Ny enhetschef för 
seniormåltider möjliggör tydligare och mer målinriktat arbete. Medel ur omställningsfonden möjliggjorde 
att måltidsbiträden kan fortbildas till kock, vilket minskar sårbarhet på kostenheten. 

Lokalvård har påbörjat en genomlysning och beräkning av arealer, med syftet att skapa en jämnare 
arbetsbelastning. 

Genom arbetet med ny prismodell har kostverksamhetens kostnader och intäkter genomlysts. Principer för 
en ny kostprismodell har tagits fram, men är än inte implementerad. 

Ekonomi 

Nämndens resultat totalt är ett överskott på 0,4 mkr. I resultatet ingår en reaförlust på 0,1 mkr och en 
reavinst på 0,1 mkr vid försäljning av två fordon. 

Administration och utveckling: överskott på 2,6 mkr. Har hållit igen på centrala satsningar och 
personalfrämjande åtgärder utifrån handlingsplan. Överskott finns också inom kollektivtrafiken. 

Stadsbyggnad: överskott på 1,3 mkr. Kart- och mätenheten har haft högre intäkter än budgeterat främst från 
byggplatsmätningar. Översiktsplaneringen  överskott beror på att nödvändiga utredningar inte hunnit göras 
under året. 

Fastighet: underskott på 8,2 mkr. Resultat är 1,8 mkr bättre än prognosen från oktober 2019. Kostnaden 
för elenergi och fjärrvärme har minskat då vädret varit mildare och årets energieffektiviseringar har blivit 
högre än förväntat. Slutlig fastighetskatt för 2018 blev 0,3 mkr mindre än beräknat. Under året har endast 
akut underhåll som inte gått att skjuta på gjorts, för att minimera kostnader för oplanerat och löpande 
underhåll. Kostnader för översvämningar och takläckage har varit stora.  Åtgärder efter 
myndighetsbesiktningar har endast utförts om det funnits krav på det. Fastigheternas faktiska 
underhållsbehov skjuts på framtiden med risk för eftersatt underhåll. Kostnader för sanering av oljetankar 
vid Fritiden har belastat årets resultat med 0,8 mkr. 

Tekniska: överskott på 2,7 mkr Bland annat till följd av vakanser och restriktivitet till utökad service utifrån 
beslutad handlingsplan. Avvikelser mot prognos beror främst på lägre kostnad för gatubelysning och högre 
intäkter på trafik- och parkenheten. Under året har två fordon sålts, ett med en reaförlust på 0,1 mkr och 
ett med en reavinst på 0,1 mkr. VA-enhetens resultat blev -2,7 mkr som bokförts mot VA-fonden som nu 
uppgår till 0,050 mkr. Avfallsenhetens resultat blev -0,080 mkr som bokförts mot avfallsfonden som nu 
uppgår till cirka 1,4 mkr. 

Kost- och lokalvård: överskott på 2,0 mkr. Överskott finns främst på lokalvård där båda 
enhetschefstjänsterna varit vakanta merparten av året. Kost har varit återhållsamma med såväl 
vikarietillsättning som inköp av ekologiska livsmedel och magra produkter för att klara budget, till den grad 
att det till viss del bidragit till överskottet. Eftersom förskolan i Glemmingebro stängde minskade 
arbetsbelastningen på Räfsan. 

Framtid 

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet för att implementera mer transparenta prismodeller, för både 
hyror och måltider, i dialog med hyrande och köpande förvaltningar. Syftet är att genom ökad tydlighet 
skapa mer ändamålsenlig budgetarbete för kommunens förvaltningar, allokera kostnader rätt och lättare 
kunna bedöma besparingseffekter. Även kommun- och förvaltningsövergripande arbete för mer effektiva 
exploaterings- och investeringsprocesser liksom för effektiv drift av den yttre miljön är prioriterat. 

Stadsbyggnad kommer inför utställning att komplettera översiktsplanen med planeringsunderlag och 
anpassa planen till Boverkets nya modell. Arbetet med processkartläggning och digitalisering upptar mycket 
tid, men kommer att leda till effektivisering på sikt. Under 2020 kommer befintliga processer byggas om. 
Digitalisering av detaljplaner pågår, men beräknas ta två år. Kommunens arkiv av förrättningsakter ska 
digitaliseras. Digitala dokument är en väsentlig del av en sammanhållen, digital samhällsbyggnadsprocess. 

Fastighet ser stort behov av nya verksamhetslokaler inom kommunen. Försäljning av 30 fribyggartomter i 
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Nybrostrand påbörjas under våren. De första formella tomtförsäljningarna i Öja industriområde beslutas 
under våren. Successivt kommer även fastigheter som inte behövs för kommunens kärnverksamhet att 
säljas. 

Tekniska Flera befintliga parkeringsytor kommer att byggas om till betalparkeringar. Fortsatt 
utvecklingsarbete för mer effektiv och hållbar skötsel av gaturum, torg, natur- och parkmiljöer. Att hitta 
platser för kvartersnära insamling av förpackningar och returpapper kommer bli en utmaning. 
Resursutmaning att klara komplexa projekt i kombination med daglig drift- och underhållsarbete. Det 
investerings- och reinvesteringsbehov som högt bostadsbyggande ger, stora renoveringsbehov av VA-
anläggningar och ökad utbyggnad av VA för att ersätta enskilda anläggningar på landsbygden. Att 
avdelningens lokaler är i dåligt skick utgör ett arbetsmiljöproblem. 

Kost & Lokalvård utvecklar näringsriktiga seniormåltiderna vidare i samarbete med social omsorg. Frekvens 
av matsvinnsmätningar ökar. Planering för den nya verksamheten på Källan är på gång med nya arbetslag 
med fokus på kvalitet och arbetsglädje. Arbetet med heltid som rättighet fortlöper, många lösningar krävs 
för att klara önskemål. För att möjliggöra resurser undersöks pooltjänster som en lösning. Fortsatt vakant 
chefstjänst på grund av sjukskrivning utgör en resursutmaning. 

Kommunala entreprenörer 

Följande entreprenörer har tekniska avdelningen anlitat till driftverksamhet under året: 

 Växtkraft i Skåne-Tranås AB 

 SVPIPE AB 

 NCC Industry AB 

 Kenneths gräv schakt 

 Hagströms transport AB 

 Nilsson & Lööw AB 

 YTAAB AB 

 Hans M Grönyter Markservice 

 Emil Perssons Blästring Smide 

 MM Solutions AB 

 UMIA Ystad AB 

 Nemi Syd AB 

 Österlen Entreprenad & Transport AB 

 Österlens Trädvård 

 Mårtensson Görgen 

 Peab Anläggning AB 

 CETAB 

 ANTICIMEX AB 

 S A Byggnadsplåtslageri AB 

 WSP Sverige AB 

 Micke Johanssons Åkeri AB 

 Perssons Joakim Åkeri AB 

 Sandmaster Skandinavien AB 

 Sture Andersson Rör 

 Bravida Sverige AB 

 Trafik & Fritid Skandinavien AB 

 Ableja Maskinuthyrning 

 Swisses Bygg Fastighetsservice AB 

 Stråheds i Anderslöv AB 

 AkkaFRAKT i Skåne 

 Följande entreprenörer har fastighetsavdelningen anlitat till driftverksamhet under året: 

 Mobiltoalettkust AB 
Totala kostnader för samhällsbyggnadsnämnden var 12,4 mkr. 
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Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Ta fram detaljplaner, 
exploateringsförbereda och upplåta 
mark för att möta behovet av 
bostäder, marknadens förväntan och 
möjliggöra bostadspolitiskt mål. 

Kommunens planberedskap för bostäder är 
god, vid årsskiftet hade kommunen 
planberedskap för 1041 nya bostäder, av dessa 
var 708 helt byggklara. Byggrätter för bostäder 
finns främst på mark som ägs av Ystadbostäder 
eller av privata aktörer medan förvaltningens 
möjlighet att anvisa byggklar mark just nu är låg. 
Utbyggnad pågår främst i Nybrostrand, Svarte 
och Trädgårdsstaden. Planering prioriteras i 
Hedeskoga, Västra Sjöstaden etapp 3 och 
kvarteret Daggkåpan samt kvarteret Urmakaren. 

Former för att med helhetsbild kunna prioritera 
resurser har utvecklats och en karttjänst för 
digitala detaljplaner har skapats. Byggaktörer 
märker av minskad försäljning till slutkund 
vilket gör att flera projekt avvaktar byggstart. 

 

Arbeta för en utveckling av Ystads 
hamn och Hamnstaden 

Planprogram hamnstaden med 
miljökonsekvensbeskrivning har godkänts i 
kommunfullmäktige som underlag för fortsatt 
planering. En kostnads- och intäktsanalys av 
projekt hamnstaden i sin helhet har genomförts 
och presenterats med rekommendationer till 
kommunstyrelsen arbetsgrupp, som styrgrupp 
för projektet, kring vägval för fortsatt framdrift. 

Enkla åtgärder vid Finakorset, för att hantera 
hamntrafikens möte med Österleden har 
genomförts med positivt resultat. En större 
ombyggnad av Finakorset planeras till hösten 
2021 i samband med nästa större tågstopp. 

Finansierat genom statens samordning för 
bostadsbyggande tas ett enklare nät-baserat 
kommunikationsmaterial för hamnstaden fram, 
för intresserade ystadbor och framtida 
byggaktörer. 

 

Driva investeringsprojekt för offentlig 
service i samarbete med kultur- och 
utbildning och social omsorg. 

Bygget av Källan, ny förskola och skola, pågår 
och kommer vara klart hösten 2020. 
Ombyggnad av Parkskolan för gymnasiesärskola 
är klar och renovering av resterande lokaler 
beräknas vara klara hösten 2020. 

Projektering för ombyggnad av äldreboendet 
Ljuskällan har gjorts och bygglov beviljades 
men föll i en överprövande instans. Bygglov för 
nytt äldreboende i Trädgårdsstaden har sökts. 
Dialog med socialnämnden om projektets 
framdrift förs, ställningstagande måste beakta 
kommunens investeringsvolym. 

 

Erbjuda verksamhetsmark  för nya 
etableringar. 

Fastighetsbildning inom Öja 
verksamhetsområde är klar och markförsäljning 
pågår. Genom ändring av detaljplan kommer 
några gränser att justeras. 

Förstudier för att, om möjligt, planlägga för 
verksamheter och därmed exploatera mark vid 
Malmörondellen har gjorts. Planarbete avvaktar 
ställningstaganden från en ny intressent som kan 
få betydelse för Ystads utveckling. 
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Åtagande Analys Utfall 

Arbete pågår för att utveckla en karttjänst för 
byggklar industrimark för att åskådliggöra och 
underlätta för intressenter. 

Utveckla och upprätthålla kvalitet 
och attraktion med levande 
stadskärna och profilerade 
besöksmål. 

Arbetet för Ystads attraktion och kvalitet i det 
offentliga rummet pågår löpande.  Åtgärder 
samordnas genom stadsmiljögruppen som också 
undersökt möjligheten att göra en så kallad 
purple flag trygghetssatsning, genom fokus på 
kvällsekonomi. 

För planprogram Stortorget har en 
medborgardialog genomförts. Torgets 
kulturmiljövärden undersöks nu. 
Gestaltningsförslag för Fritidsparken är klart. 
Ny belysning av vattentornen förgyllde i 
adventstid. Investeringsstopp pausade utredning 
om nya offentliga toaletter. Prototyp för nya 
anslagstavlor utvärderas. 

Kåseberga har förberetts för betalparkering. 
Avstyckning av Ebbas gård är beställd. 
Länsstyrelsen har lämnat tillstånd för 
trafiksäkrande åtgärder i Sandhammaren, 
genomförande våren 2020. 

 

Upprätthålla ett tillgängligt, 
framkomligt och säkert trafiksystem i 
alla kommunens tätorter 

Ystads trafikstrategi är antagen och ger god 
grund för att kunna planera för åtgärder i 
kommunens trafiksystem. Parkeringsöversyn 
pågår. Remiss om trafikprogram för 
Glemmingebro, Stora Herrestad och Sövestad 
pågår. 

Störningar för pendlare i samband med tågstopp 
i Svarte kunde minimeras genom samarbete om 
lösningar och kommunikation med 
Skånetrafiken och trafikverket. Detaljplanen för 
ny pendlarparkering i Svarte är antagen men 
överklagad. 

Regementsgatan är färdigställd och projektering 
av Surbrunnsvägen har tagit vid. Förstudier för 
den komplicerade men nödvändiga 
ombyggnaden av Stora Östergatan har gjorts. 
Åtgärder för att sänka hastigheter på 
Saltsjöbadsvägen har byggs. Re-asfaltering och 
inventering av gatubeläggning har gjorts. 

 

Beakta 1%-konstnärlig utsmyckning i 
större investeringsprojekt. 

Som första exempel pågår en engagerad och 
lärorik process för konstnärlig utsmyckning på 
förskola och skola Källan, under kvalificerat 
ledning finansierad av Statens konstråd. 
Konstnärer är utsedda, och de har tagit fram 
förslag för utsmyckningen in- och utvändigt. 

Motsvarande process för ombyggnad av 
Surbrunnsvägen är påbörjad. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Möjliggöra dialog mellan invånare 
och kommunen genom att hantera 
medborgarförslag, fokusbyarna-
projektet och proakiv dialog med 
intressegrupper. 

Dialog och möjlighet till invånares påverkan 
sker främst genom olika råd, som byalagsråd, 
tillgänglighetsråd och pensionärsråd samt 
genom ung-SAM-grupp. Mötena sker och 
utvecklas successivt efter ömsesidig förväntan. 
Med byalagsrådet diskuteras möjligheten att 
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Åtagande Analys Utfall 

inför 2020 pausa fokusby-dialogarbetet och i 
stället ta fram en ny landsbygdsstrategi. 

Investeringsåtgärder inom fokusbyprojektet har 
fördelats till Kåseberga, Svarte, Ingelstorp och 
Snårestad. Fokusprogram för Kåseberga är klart 
och fokusbydialog med Rynge och Sjörup-
Vallösa pågår. Omprioriteringar till följd av 
resursbrist gjorde att möjligheten att söka 
samhällsbyggnadsbidrag till byarna erbjöds först 
strax innan årsskiftet. Kriterier för dessa har 
tagits fram i dialog. 

Ta fram översiktsplan med 
miljökonsekvensbeskrivning som 
visar kommunens övergripande 
strategier, avvägningar och 
ställningstaganden. 

Vårens samråd om översiktsplan för kommunen 
Ystad omfattade uppskattade dialoger på 
allmänna möten runt om i kommunen samt 
information för föreningar och partigrupper. 

Inkomna yttranden och synpunkter har 
sammanställts och presenterats för den politiska 
styrgruppen, som också har tagit ställning till 
hur olika frågor ska hanteras till 
utställningsförslaget. Komplettering av 
planeringsunderlag inför utställningsskedet 
pågår. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Förstå näringslivets behov i 
handläggning och serva företagare 
genom tidiga kundmöten och 
samordnat handlägga komplexa 
företagsärenden. 

Samordning vid komplexa företagsärenden har 
skett i ärenden som bedömts vara mer 
sammansatta. Det är fortsatt god dialog och gott 
samarbete med marknad- och näringsliv. GeMa 
Livs i Köpingebro är ett exempel på ärenden 
med komplex problematik. Företagarna Ystad 
utgör en aktiv dialogpart gällande Dragongatan. 
Stadsarkitekten arbetar regelbundet i Gamla 
Rådhuset, varvid etablerings- och planfrågor om 
näringsliv kan avhandlas informellt och enkelt. 

Dialog om ny översiktsplan har förts med 
näringslivsrådet. Näringslivsrepresentanter och 
fastighetsägare har även bjudits in att delta i 
processen med parkeringsöversyn. Möjligheten 
att genomföra en SAM-spelet-övning under 
2020 undersöks, för ökad förståelse om olika 
perspektiv och roller. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Aktivt arbeta med service och 
bemötande med de 
effektiviseringsmöjligheter som 
digitalisering ger. 

Utvecklingssteg tas löpande och successivt 
byggs system upp för att digitalisera 
detaljplaneprocessen. Ett arbete att göra kartor 
med bättre information tillgängligt externt och 
internt är i sitt slutskede och kan avslutas i 
början av 2020. Det gäller även underlag 
rörande kulturmiljön. 

Kartläggning av processer för att införa olika e-
tjänster pågår, e-tjänst för nybyggnadskartor har 
introducerats. Även en karttjänst till 
medborgarna "Vad gäller på min fastighet?" har 
tagits fram för att underlätta byggaktörer. 

 



Årsredovisning 2019 91(131) 

Åtagande Analys Utfall 

Tillhandahålla kvalitativa måltider för 
att tillgodose behovet från skola och 
omsorg utifrån ett helhetsperspektiv 
på måltidsupplevelse. 

Principen för den nya kostprismodellen har 
accepterats av både socialförvaltningen och 
kultur- och utbildningsförvaltningen men 
beräkningsmodellen kommer att användas först 
efter bokslut 2019 och därmed implementeras 
under 2020. Både prismodellen och 
överenskommelserna förväntas ge ömsesidig 
tydlighet om leverans och kvalitet. Tillsammans 
med köpande förvaltningar pågår dialog för att 
skapa effektiva kundträffar, som skapar 
plattform för att diskutera utveckling och 
kvalitet. 

Aktiviteter utifrån resultat av skolmatsenkät 
genomförs med skola för att öka 
helhetsupplevelsen av goda måltider i god miljö. 
Med socialförvaltningen är kostenheten på god 
väg i förändringsarbetet gällande måltider för 
äldre. 

 

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Stärka kompetensförsörjning genom 
att erbjuda utvecklingsmöjligheter för 
medarbetarna och verka för en god 
arbetsmiljö. 

Aktivt friskvårdsarbete och systematiskt 
arbetsmiljöarbete bedrivs. Nästan alla 
medarbetare har deltagit i workshop om 
kommunens värdegrund. 

Arbetsbelastningen och kommunens osäkerhet 
kring ekonomi ger ryckig arbetssituation som 
stressar såväl chefer som medarbetare. Behov av 
utbildningsinsatser har karterats under vårens 
medarbetarsamtal men med hänsyn till 
budgetunderskott tillåts medarbetare endast 
delta på de mest nödvändiga utbildningarna för 
att upprätthålla kompetens och kunna hantera 
nya system. På sikt utgör det en risk för god 
kompetensförsörjning. 

Genom omställningsfonden kunde en intern 
vidareutbildning av måltidsbiträden till kockar 
genomföras vilket minskar sårbarhet vid 
vakanser i skolkök och äldreomsorgskök. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Främja hållbart resande i Ystads 
kommun och driva kommunen egna 
fordon fossilfritt. 

För att främja hållbart resande introducerades 
ett nytt stadsbussnät i augusti. Som följd av 
detta byggdes två bussplatser om. 
Seniorkortsatsningen fortsätter för 2020. Mål 
för trepartssamverkan gällande kollektivtrafiken 
har definierats. Trafikantveckan genomfördes 
med aktiviteter som främjar hållbart resande. 

Fem förstudier för nya cykelvägar utifrån 
cykelplanen har gjorts. Förstudierna för 
cykelvägar på Gustafsgatan-Thorssons väg samt 
Sjömansgatan har redovisats för nämnden. 
Förstudier för Industrigatan, Missunnavägen 
samt Svarte idrottsplats redovisas 2020. 
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Åtagande Analys Utfall 

Genom kommunens HVO-pump har 
förvaltningen kunnat minska utsläpp av 440 ton 
koldioxid jämfört med vanlig diesel. 

Bygga ut VA på landsbygden, fortsatt 
säkra kvalitativ vattentillgång och 
utveckla dagvattenarbetet. 

Utbyggnad av Glemmingebro vattenverk 
kommer att säkra vattentillgång för östra Ystad, 
inklusive Löderup strandbad. 
Samverkansentreprenad är upphandlad. VA-
utbyggnad till Bjäresjö och Hunnestad följer 
tidsplan, servitutsavtal med markägare har 
upprättats. 

Översyn av VA-taxan är klar och omfattar både 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter samt 
avgifter för dagvatten och allmän platsmark. 
Tidplan för att identifiera kritiska moment inför 
implementeringen av taxan håller på att tas 
fram. 

Det förvaltningsövergripande projektet att ta 
fram skyfallsplan, dagvattenstrategi och 
dagvattenplan har påbörjats. Som pilotprojekt, 
finansierat av Nordiska ministerrådet, har en 
plats för multifunktionella ytor studerats i 
workshopform 

 

Utveckla Ystads gröna och blå 
miljöer för att främja folkhälsa och 
fysisk aktivitet. 

Lekmiljöprogram har tagits fram inför remiss. 
Arbetet med rekreations- och 
grönstrukturprogram har pausat på grund av 
resursbrist. Hundrastgårdsprogram planeras till 
2020. 

En enkel ramp är byggd för att förbättra 
tillgängligheten till brygga 1. För optimal 
funktion kommer den justeras inför sommaren 
2020. Ystad följer ett tångrensningsprojekt som 
bedrivs som ett kommunsamarbete men deltar i 
nuläget inte aktivt. 

Sandskogen skogsvårdas i linje med den nya 
skötselplanen, till mer riktade insatser räcker 
dock inte resurserna. Invasiva främmande arter, 
främst jättebjörnloka, bekämpas kemiskt samt 
med betande får där så är möjligt. Kommunjakt 
hanteras nu av befintlig personal och extern 
hjälp tas in för större skyddsjaktsatsningar. 

 

Köpa in livsmedel utifrån hållbar 
mat-policyn, med andel av 
ekologiska råvaror och fairtrade 
produkter, samt när det är möjligt 
närodlat/näruppfött. 

Inköp av ekologiska livsmedel ligger på sparlåga 
eftersom samtliga livsmedelspriser ökar mer än 
vad budget medger. I möjligaste mån 
eftersträvar kostenheten inköp av svenskt nöt, 
fläsk och kycklingprodukter och säkerställer i 
upphandling att det kan erbjudas. 

Kostenheten arbetar aktivt för att skapa intresse 
för vegetariska alternativ och grönsaker i säsong 
genom att testa recept för att vinna svårflörtade 
ungas acceptans. Kostenheten arbetar aktivt för 
att minska matsvinn och på så vis minska 
miljöpåverkan. Bananer, kaffe och cacao köps 
som Fairtrade när leverantören kan garantera 
säker leverans. 

 

Tillhandahålla, anpassa och 
energieffektivisera fastigheter efter 
tillväxt i kommunens verksamheter 
samt vårda kommunens lokaler. 

Översyn av kommunens samlingslokaler som 
kan hyras har gjorts och information om 
tillgängligheten finns nu på ystad.se 

Energieffektivisering har gjorts enligt plan. 
Löderupsgårdens äldreboende och brandstation 
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Åtagande Analys Utfall 

i Ystad har försetts med solenergianläggningar. 
Projekt Källan byggs enligt miljöbyggnads 
silvercertifiering. 

Ystadstandarden, avseende bland annat 
materialval, tillämpas kontinuerligt. Golvvård 
utförs i enlighet med Green care professionell 
certifiering. 

  

Lokalt och regionalt främja minskat 
avfall och ökad avfallsåtervinning. 

Formellt samråd hölls med FTI AB i december 
där Ystads kommun har meddelat sig 
intresserade av att utföra bostadsnära insamling, 
i enlighet med politiska beslut. FTI AB avser att 
ansöka om TIS (tillståndspliktigt 
insamlingssystem). Det kommer att bli en 
utmaning att hitta platser för kvartersnära 
insamling av förpackningar och returpapper 

Det kommunövergripande arbetet med att ta 
fram en regional avfallsplan pågår. Workshops 
med olika intressegrupper har genomförts. 
Gemensamt med de 13 SYSAV-kommunerna 
skrivs avfallsplanen med bilagor och indikatorer. 
Varje kommun arbetar själv med 
kommunspecifika delar. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Genomföra beslutade 
investeringsprojekt i allmänna 
platser, fastigheter och VA-
utbyggnader. 

Kontinuerligt fördelas och planeras tillgängliga 
resurser så att investeringsprojekt kan 
genomföras enligt budgetbeslut. Planen att 
säkerställa att förnyelse, sanering och 
klimatanpassning av VA-ledningsnätet kan 
genomföras gemensamt med andra 
infrastrukturprojekt följs, som till exempel 
ombyggnad av Surbrunnsvägen. 
Exploateringsprojekten Urmakaren och 
Verkmästaren kräver omläggning av VA-
ledningar i intilliggande gator. 

Stora fastighetsprojekt drivs parallellt, som 
Källan, Parkskolan och Ljuskällan. Partnering-
entreprenaden för projekt Källan har visat sig ge 
en väldigt framgångsrik process, både i kvalitet 
och ekonomi. 

Rutiner för att tydliggöra hur investeringsbeslut 
påverkar driftkostnader håller på att tas fram. 

 

Fastighetsverksamheten och 
kommunens internhyresmodell ska 
vara kostnadstäckande och ge 
möjlighet att nå såväl budget i balans 
som mål. 

En genomlysning av kostnader och intäkter av 
hyror gjordes hösten 2020. Detta mynnande 
fram i ett förslag för en ny hyresmodell. 
Processen med att få förslaget antaget påbörjas 
under 2020. Nuvarande hyresmodell gör inte att 
relevanta kostnader för kommunen fullt ut 
fördelas relevant. 

Kontinuerlig uppföljning av oplanerat och 
löpande underhåll görs. Det är främst in- och 
utvändiga vattenskador som har varit 
kostnadsdrivande under året. 

Kostnader för larm och säkerhet följs upp 
månadsvis. Avvikelser finns för ökade 
kostnader som ska belasta verksamheternas hyra 
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Åtagande Analys Utfall 

och planerat underhåll. Kostnadsregleringen till 
verksamheterna finns med i förslaget för ny 
internhyresmodell. 

Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Fastighet     

Fastighetsunderhåll, kr/kvm 141 109 150  

Mediaförsörjning, kr/ kvm (el, 
vatten och värme) 129 140 146  

Mediaförsörjning , kWh/ kvm (el 
och värme). 149 149 149  

Mark- plan- och exploatering     

Tecknade köpeavtal 
privatpersoner 15 33 15  

Försåld industrimark, 
kvadratmeter 110 0 15 000  

Markanvisning exploatör, 
lägenhet 63 48 50  

Stadsbyggnad     

Antal antagna/godkända 
detaljplaner 7 3 8 -5 

Antal godkända 
översiktsplaner/fördjupade 0 0 0  

Antal pågående detaljplaner 22 22 25 -3 

Antal program 1 2 1 1 

Antal förrättningsförberedelser 18 6 15 -9 

Antal husutsättningar 73 111 75 36 

Antal grundkartor 3 6 8 -2 

Antal nybyggnadskartor 132 173 80 93 

Totalt antal bostäder i 
planberedskap (från laga-
kraftvunnen plan till startbesked)  1 041 300 741 
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Tekniska     

Gata     

Andel av asfaltbeläggning som 
byts ut  3,7 % 4 % 0,3 

Park     

Areal parkmark att förvalta  271 247,7 23,3 

Antal lekplatser att förvalta  35 35 0 

Avfall     

Mängd brännbart hushållsavfall, 
ton 6 818 6 325 7 200 -875 

Mängd brännbart hushållsavfall, 
kilo/invånare 228 209 244 -35 

Mängd matavfall, ton 1 234 1 528 1 300 228 

Vatten och avlopp     

Antal kubikmeter producerat 
vatten 2 810 000 2 834 000 2 600 000 234 000 

Antal kubikmeter sålt vatten 2 235 438 2 221 971 2 200 000 21 971 

Kost- och lokalvård     

Antal portioner lunch, skola och 
förskola 751 239 763 144 720 000  

Antal portioner äldreomsorg, 
särskilt boende, lunch 
pensionärer 104 552 102 648 100 000  

Inköp ekologiska livsmedel för- 
och grundskola, andel av 
livsmedelsbudgeten 9 % 9,1 % 25 %  

Inköp närodlade livsmedel för- 
och grundskola, andel av 
livsmedelsbudgeten   **  

** Uppgiften går inte att ta fram i nuvarande system 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,7 -0,8 -0,9 0,1 

Administration och 
utveckling -2,7 -2,6 -5,1 2,5 

Fastighet -0,9 -0,9 7,3 -8,2 

Stadsbyggnad -5,9 -6,3 -7,6 1,3 

Tekniska 
- gata/park/- trafik -54 -53,6 -56,3 2,7 

Tekniska - avfall 0 0 0 0 

Tekniska - vatten 
och avlopp 0 0 0 0 

Kost och lokalvård -6,3 -6,8 -8,8 2,0 

Summa -70,5 -71,0 -71,4 0,4 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Källan -129,9 -143,3 13,4 

Nämndsinvesteringar -11,7 -10,3 -1,4 

Parkskolan -18,5 -30,1 11,6 

Fastighetsunderhåll, planerat -10,4 -11,4 1,0 

Energieffektivisering -6,0 -6,8 0,8 

Ljuskällan -5,7 -30,0 24,3 

Trädgårdsstaden, äldreboende -0,6 -28,8 28,2 

Regementsgatan -2,8 -8,0 5,2 

Källesjövägen -7,4 -7,9 0,5 

Beläggning -7,7 -7,7 0 

Omb Surbrunnsvägen -2,1 -7,1 5,0 

Dragongatan -8,6 -8,6 0 

Glemmingebro Vattenverk, etapp 1 -1,4 -5,0 3,6 

Vatten- och avloppsutbyggnad -3,6 -16,6 13,0 

Investeringar vatten och avlopp 
infrastruktur -17,7 -26,7 9,0 

Övriga investeringar -97,3 -126,5 29,2 

Summa -331,4 -474,8 143,4 

Ombyggnationen av Regementsgatan blev klar under sommaren med invigning under hösten. Gatan har 
fått en ny gestaltning med förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanterna. 
Slitlagret kommer att läggas under 2020. 

Källesjövägen har byggts om med separerad gångbana, nya busshållplatser, gatubelysning samt farthinder. 
Ett underjordiskt dagvattenmagasin har anlagts. Slitlagret kommer att läggas under 2020. 

Projekteringen av Surbrunnsvägen har påbörjats. Ombyggnationen av gatan har beviljats statlig 
medfinansiering (Stadsmiljöavtal samt Gröna städer). Byggnationen kommer påbörjas sommaren 2020. 

Projektering av Disponentgatan har färdigställts under året. Ombyggnation pågår i anslutning till skolan 
Källan. Resterande del kommer att byggas om under 2020 med separerad gång- och cykelbana, 
gatubelysning, samt nya VA-ledningar. 

Vattentornen har renoverats och ny belysning har installerats. Belysningen kan nu fjärrstyras och flera 
olika färger kan väljas. 

Upphandlingen för utbyggnad av Glemmingebro vattenverk är klar. Samverkansentreprenaden kommer 
att genomföras med Serneke, Malmberg Water och WSP. Fas 1 avseende byggnation av etapp 1, har 
startat. Fas 1 innehåller utredningar, förstudie, systemval och förprojektering för att ta fram en riktkostnad 
för byggnationen i fas 2. 

Va-utbyggnad till Bjäresjö och Hunnestad Servitutsavtal med berörda markägare är upprättad. 
Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör är ute på anbudsförfrågan. Projektet följer 
tidplanen. 
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Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr 

Projekt 
Utfall totalt t o m 

191231 Budget totalt Prognos totalt 
Avvikelse 

progn/budg 

Energi-
effektivisering -59,3 -74,4 -74,4 0 

Nytt LSS-boende 
2018 -30,8 -39,0 -31,2 7,8 

Källan -161,6 -250,0 -273,0 -23,0 

Parkskolan -19,8 -31,4 -31,4 0 

Ljuskällan -5,7 -115,0 -115,0 0 

Dragongatan -8,8 -8,8 -8,8 0 

Källesjövägen -8,5 -9,0 -9,0 0 

Regements-gatan -21,8 -27,0 -27,0 0 

Vatten- och 
avlopps-utbyggnad -27,1 -125,0 -125,0 0 

Byggnation av den nya förskola och skolan Källan pågår för fullt i en både ekonomiskt och kvalitativt 
framgångsrik partnering med Skanska. 

Parkskolans första etapp är klar och projektering inför etapp 2 pågår. 

Beviljat bygglov för att bygga till äldreboendet Ljuskällan överklagades och kommunen förlorade i en 
överprövande instans. Bygglov för särskilt boende i Trädgårdsstaden är sökt, parallellt undersöks andra 
former för att klara av behovet av särskilt boende för äldre. 

Följer planen att säkerställa att förnyelse, sanering och klimatanpassning av VA-ledningsnätet kan 
genomföras gemensamt med andra infrastrukturprojekt. Exempel på infrastrukturprojekt är ombyggnad 
av Surbrunnsvägen. Exploateringsprojekten Urmakaren och Verkmästaren kräver omläggning av VA-
ledningar i Disponentgatan, Fridhemsgatan, Herrestadsgatan. Asfalteringsbudgeten medför också behov 
av samförläggning av VA-ledningar. 
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10 Socialnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 227,1 227,0 117,4 109,6 

Kostnader -891,4 -919,2 -785,0 -134,1 

(varav kapitaltjänst) (-2,7) (-2,5) (-2,5) (-0,1) 

Summa -664,3 -692,2 -667,6 -24,5 

Verksamhet 

Vid utgången av året fanns 14 personer med ej verkställt beslut om bostad med särskild service enligt LSS. 
Motsvarande antal 2018 var 9 personer. Totalt 20 barn och vuxna var i december 2019 placerade på 
kommunens korttidsboenden inom LSS, att jämföra med 12 stycken i december 2018. Korttidsplatsen med 
psykiatriinriktning på Musselgatan som öppnade i slutet av 2018 har, frånsett korta perioder, varit belagd 
under hela året. Placeringarna har tenderat att bli långa, främst på grund av att personerna saknat eget 
boende. Vilket får till följd att kommunen inte har beredskap att ta emot brukare från den psykiatriska 
slutenvården inom tre dagar i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning som trädde i kraft den 1/1 
2019. I flertalet verksamheter finns idag brukare med missbruksproblematik. Samverkan med vuxenenheten 
och psykiatrin sker där det är möjligt. För att stärka personalens kompetens inom missbruk pågår planering 
för en utbildning som kommer ges till personal under 2020. Avtalet mellan Ystad, Skurup och Sjöbo för 
gemensam finansiering av fritidskonsulent sades upp under hösten och upphör i början av 2019. Ett visst 
fortsatt samarbete kring gemensamma arrangemang och läger kommer dock fortsätta med övriga SÖSK 
kommuner. 

Under året har det pågått ett aktivt arbete kring kost och måltider inom hälsa, vård och omsorg. I ett 
samarbete med näringsliv och högskola medförde att projektet ”Anpassade måltider för äldre” genomfördes 
på två enheter. Under året bildades ytterligare ett demensteam för att möta den växande gruppen med 
kognitiv svikt och demenssjukdom . I takt med att fler brukare tillkommit uppvisas även en högre vårdtyngd. 
Det har delvis bidragit till en högre efterfrågan på korttidsplatser som har varit svårt att möta. Likaså har 
timmarna för dygnet runt bemanning i hemmet ökat. Kommunen har totalt 318 särskilda boende lägenheter, 
under året har omsättningen varit 41%, med en beläggningsgrad på 96,44 %. Särskilda boendekön har 
konstant legat på allt mellan 30 till 40 brukare. Heltidsprojektet ”Mer tid i Ystad” med start 18-04-09, 
förlängdes till våren 2020. Projektet har bidragit till en bättre kvalitet, arbetsmiljö och ekonomiskt utfall. 
Inom enheten för sjuksköterskor har det under året genomförts en ny organisering bla genom nya 
områdesindelningar som syftade till att utöka samarbetet, få jämnare arbetsfördelning samt en ökad 
enhetlighet i bedömningarna. Resultatet medförde bla till att 7 ofinansierade tjänster kunde tas bort. 
Rehabenheten har arbetat aktivt med att granska kostnaderna för hjälpmedel och samtidigt följa 
förskrivningsprocessen. Ett större förändringsarbete för enheten startade upp under hösten. Vilket inneburit 
att rehab indelats i två grupper med olika geografiska ansvarsområden. Syftet med förändringsarbete är att 
det ska leda till ökad tillgänglighet och effektivitet. 

Inom individ. och familjeomsorgen har en ny organisationsstruktur genomförts samtidigt med ett nytt 
verksamhetssystem. Det har under året skett en generell ökning av ärenden, framförallt gällande 
orosanmälningar på barn och unga samt inom Myndigheten för funktionsvariation. Ärendena upplevs 
inom samtliga enheter som komplexa, att det sällan är en problemställning utan flera. Vilket ställer krav på 
samverkan såväl internt som externt. Arbetet har inletts med att se över brister i samverkan internt, med 
framtagande av nya riktlinjer och arbeta mer med klienten i fokus. En av utmaningarna med 
omorganisationen var att ta fram en arbetsordning där unga vuxna inte hamnade i ett organisatoriskt 
mellanrum. Ungdomar över 18 år hade ingen naturlig tillhörighet till någon av enheterna. Samverkan sker 
både med skola, arbetsförmedling, försäkringskassa, region och polis. Redan nu är flera samverkansprojekt 
igång och några av dessa kommer att permanentas och införlivas i den ordinarie verksamheten. 
Skottlandsmodellen som idag går under namnet Backa Barnet är ett projekt som kommit en bra bit på väg. 
Under året har en SÖSK gemensam familjerådgivning samt en organisation för jourfamiljehem tillskapats 
samt med regionen en Mariaklinik. Under året har arbetet intensifierats i verksamheter där externa 
vårdalternativ används, med att arbeta fram modeller för hemmaplanslösningar. Det är inte bara en 
budgetfråga då externa placeringar är dyra, utan även en kvalitetsfråga om att ge rätt vård under rätt 



Årsredovisning 2019 99(131) 

förutsättningar på hemmaplan. Arbetsmarknad och försörjning har under året delats upp i två enheter för 
att kunna möta framtidens behov.  

Ekonomi 

Socialnämnden redovisar ett underskott med 24,5 mkr. 

Gemensam verksamhet inklusive politik redovisar ett överskott med 1,9 mkr. Det beror främst på vakanta 
tjänster och återhållsamhet med utvecklingsmedel. 

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri redovisar ett överskott med 0,6 mkr. Verksamheterna personlig 
assistans, daglig verksamhet samt korttidsenheterna redovisar överskott som framför allt beror på 
vakanshållna tjänster, god bemanningsplanering och erhållet statsbidrag för höjd habiliteringsersättning. 
Verksamheten för gruppboende redovisar underskott. Nya brukare med omfattande stödbehov och 
förändrade behov hos befintliga brukare har krävt ökad bemanning. I en av servicebostäderna har 
nattbemanningen utökats på grund av risker för hot och våld. Höga kostnader för sjukfrånvaro inom 
gruppboende bidrar till underskottet. 

Individ-och familjeomsorgen redovisar underskott med 11,9 mkr. De områden som redovisar underskott 
är externa placeringar för barn och vuxna, externa placeringar inom socialpsykiatrin samt verkställigheten 
av insatser enligt LSS. Satsningar har genomförts inom öppenvården för att minska antalet vårddygn med 
placering enligt SoL. Även verksamheten för försörjningsstöd redovisar underskott. En utökning av 
samarbetet mellan Försörjningsenheten och Arbetsmarknadsenheten förväntas ge positiv effekt på 
försörjningsstödet. 

Resultatet för Hälsa, vård och omsorg blev ett underskott med 15,3 mkr. I resultatet ingår ett statligt bidrag 
2,0 mkr som avser förstärkning inom äldreomsorgen. 

Hemtjänstens underskott på 6,5 mkr relateras till den centrala resursfördelningen som genererat mer 
personalresurser till hemtjänstgrupperna än vad resursfördelningssystemet innehåller. Detta beror på mer 
omfattande insatser hos brukare och på den kö som finns till särskilt boende. 

Särskilda boende redovisar ett underskott med 6,7 mkr som hänförs till en förstärkt bemanning med extra 
insatta personalresurser för förstärkning vid palliativ omvårdnad och oroliga brukare samt rekrytering och 
bemanningssvårigheter. Under året har ett ärende krävt en egen assistentgrupp med ofinansierade kostnader 
på 2,6 mkr. 

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott med 5,4 mkr. Underskottet är direkt hänfört till ökade 
personalkostnader, inhyrd personal och svårigheter att rekrytera. Under året har också kostnaderna för 
tekniska hjälpmedel ökat. 

Ett särskilt boende, Vigavägen, drivs på entreprenad av Förenade Care AB och motsvarar cirka 10 % av 
verksamheten. 

Framtid 

Det långsiktiga arbetet fortsätter genom en uppdaterad version av handlingsplanen för framtidens förvaltning 
med fortsatt fokus på ekonomi, uppdrag, styrning, utförande, ledning, uppföljning och utvärdering av 
resultat.  Ett område som speciellt uppmärksammas är frisknärvaron som kan bli bättre, genom att erbjuda 
medarbetarna en arbetsmiljö som främjar delaktighet och påverkan för ett hållbart arbetsliv, samt att 
medarbetarna får använda sin kompetens fullt ut och ges möjlighet att utvecklas. Det pågående 
heltidsprojektet fortlöper och förväntas leda till möjligheten att erbjuda alla en heltidssysselsättning. I början 
av året kommer samtliga chefer gå en utbildning kring bemanningsekonomi. Detta ska leda till än effektivare 
schemaplanering, minskad övertid och mertid. Arbetet med att få ihop en integrerad arbetsmarknadsenhet 
i gemensamma lokaler fortsätter. En väl integrerad verksamhet kommer att lösa flera utmaningar bland 
annat med integration och behov av försörjningsstöd. Den demografiska utvecklingen påverkar nämndens 
verksamhetsområden, främst hemtjänst, hemsjukvård och särskilda boenden. Behovet av att utöka antalet 
särskilda boenden kvarstår likaså för LSS-boenden. En annan utveckling som påverkar verksamheten är att 
individärendena blir mer komplexa och kräver tidig samverkan med andra avdelningar till exempel våld i nära 
relationer, psykisk ohälsa, missbruk och i vissa fall detta i kombination med kognitiv svikt som 
demensdiagnos. 
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Måluppfyllelse  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Delaktighet och inflytande ska 
förbättras 

Verksamheterna har genomfört aktiviteter för 
att förbättra den enskildes delaktighet. 
Resultaten från brukarundersökningarna visar 
generellt på att upplevelsen av att vara delaktig 
och bli lyssnad på är hög. 

 

Utveckla 24-timmarsmyndigheten för 
medborgaren. 

Inom avdelningarna arbetar man för att ta fram 
möjliga E-tjänster främst för att understödja 
enklare administration, men också för att skapa 
en större tillgänglighet för medborgarna. Under 
året lanserades en E - tjänst för 
fondansökningar. Det kvarstår en fortsatt hög 
utvecklingspotential inom området. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Erbjuda praktikplatser inom social 
omsorg 

Avdelningarna har erbjudit praktikplatser i nära 
samarbetet med arbetsmarknadsenheten, 
Arbetsförmedling, skolor och socialtjänst. 

 

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Tillse att personalen har den 
kompetens som behövs för 
uppdraget 

Uppdraget att tillse att all personal har den 
kompetens som krävs är ett ständigt pågående 
arbete. Under året gjordes bland annat en större 
satsning där kvalitetsutvecklare utbildade 
arbetsgrupper avseende avvikelser och Lex 
Sarah. Det är ett fortsatt arbete med att gå 
igenom vilka arbetsuppgifter som finns inom 
nämndens verksamhetsområden och till det 
bedöma vilken kompetens som behövs för att 
utföra dessa. 

 

Förbättra arbetsmiljön i samtliga 
verksamheter 

Varje avdelning och enhet har arbetat aktivt 
med att förbättra arbetsmiljön utifrån sina 
resultat. Det genomförs riskbedömningar och 
upprättas handlingsplaner vid förändringar och 
för individuella brukare. Arbetsmiljöfrågor 
hanteras i både LOSAM och på APT. 

 

Öka frisknärvaron till i första steget 
93 % med målet att nå 97 % år 2021. 

Verksamheten arbetar aktivt med att öka 
frisknärvaron med fokus främst på 
korttidsfrånvaron. Inom de tre avdelningarna är 
det en som uppfyller målet. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Öka kunskaperna bland kommunens 
föräldrar och deras barn. 

Verksamheten har arbetat aktivt för att öka 
medvetandet om riskerna av att använda 
alkohol, tobak och droger. 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

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

Socialnämnden har fullföljt sitt uppdrag utifrån 
gällande lagstiftning. Inom avdelningarna har ett 
aktivt omställningsarbete bedrivits för att sänka 
kostnaderna. Ett arbete som gett effekter under 
året. 

 

Personal 

Utbildningar har genomförts i avvikelser och  Lex Sarah för alla arbetsgrupper inom FoS. Exempel på 
andra utbildningar som personal har tagit del av under året är MI, föreläsningar inom 
autismspektrumtillstånd samt utvecklande ledarskap för chefer. 

Inom Hälsa, vård och omsorg startade ett heltidsprojekt under våren 2018 på två särskilda boenden. Det 
har följts upp kontinuerligt och förlängdes till våren 2020. Inom Funktionsnedsättning har ett 
heltidsprojekt pågått inom tre enheter med gott resultat. Projekten har bidragit till bättre kvalitet, 
arbetsmiljö och ekonomiskt utfall. Förberedelser för införandet av ”Rätten till heltid” för hela kommunals 
avtalsområde har pågått under hela 2019. En ny handbok, plan och riktlinjer har tagits fram. 

Bemannings- och rekryteringssvårigheter har funnits under hela året gällande undersköterskor, 
sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter. På grund av detta är övertidsuttaget bland ordinarie personal 
hög. Arbetspassen blir tillsatta med en hög kostnad och på bekostnad av medarbetarnas lediga tid vilket 
kan påverka välmående. Inom individ och familjeomsorgen har flertalet vikarier och inhyrda konsulter 
anlitats för att täcka långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter. 

Det nya planering/schema- och bemanningssystemet, Time Care, infördes under hösten 2019. Det digitala 
stödsystemet ger en samlad bild och stöd för hantering av personalresurser direkt i verksamheterna och 
för Bemanningsenheten vid behov av vikarier. Dock medförde det inledningsvis mer arbete för 
enhetschefer, samordnare och bemanningsassistenter. 

Chef i beredskap för Social omsorg infördes i januari 2019. Uppdraget bidrar till bättre kvalitet, 
arbetsmiljö samt säkrar chefsstödet under obekväm arbetstid. 

Ett aktivt arbete görs i alla verksamheter för att minska sjukfrånvaro där man både arbetar med interna 
och externa lösningar. Frisknärvaron ligger på bättre nivåer i jämförelse med föregående år. Frisknärvaron 
var 92,8 % i genomsnitt över året. 

Antal tillsvidareanställda har minskat under året främst inom Hälsa, vård och omsorg. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

LSS-verksamhet     

Gruppboende LSS     

-Antal helårsplatser 89 98 100 -2 

Korttidsboende     

-Antal helårsplatser     

Vuxna 1 2,3 5 2,7 

Barn o unga 6 6,3 10 3,7 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät 78,5 % ej genomförd >80 % >80 % 

     

Individ och 
familjeomsorg     

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 319 331 380 340 

Antal vårddygn i 
hem för vård eller 
boende     

- vuxna ingen uppgift 2 297 2 500 203 

- Barn ingen uppgift Ingen uppgift* 2 000 - 

-Antal vårddygn i 
familjehem ingen uppgift ingen uppgift* 14 300  

Minst andel nöjda i 
brukarenkät 85 % ej genomförd >80 % >80 % 

     

Vård och Omsorg     

Särskilt boende 
äldreomsorg     

- antal helårsplatser 307 310 318 8 

     

Korttidsplatser     

- Antal helårsplatser 18 17 20 3 

Främmande 
vårdhem     

- Antal 
helårsplatser* 3 2,7 2 -0,7 

Antal besök 
dagverksamhet 
(beläggning 80 %) 6 262 5 913 6 960 1 047 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät 73 % 

hemtjänst 92 % 
SÄBO 81 % >80 % >80% 

*Införandet av nytt verksamhetssystem inom Individ-och familjeomsorgen medför att tidigare uttagen 
statistik inte är helt jämförbar i nya systemet. 
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Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Politisk verksamhet -1,1 -1,0 -1,2 0,2 

Gemensam 
verksamhet -26,1 -29,5 -31,4 1,9 

Funktionsnedsättnin
g och socialpsykiatri -107,7 -118,8 -119,4 0,6 

Individ-och 
familjeomsorg -128,7 -135,7 -123,8 -11,9 

Hälsa vård och 
omsorg -400,6 -407,1 -391,9 -15,3 

Summa -664,2 -692,1 -667,7 -24,5 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Datautrustning, socialbyrå -0,9 -1,1 0,2 

Trygghetslarm 0,0 -1,2 1,2 

Lokalanpassningar soc. -1,1 -2,0 0,9 

Inventarier Löderupsgården -0,2 -0,2 0,0 

Wifi särskilda boende -0,5 -2,8 2,4 

Div inv, Östersjömusslan -0,1 -0,2 0,1 

Digitala nyckelskåp -1,5 -1,5 0,0 

Nytt äldreboende 2016 0,0 -2,0 2,0 

Förstudie LSS-boende 0,0 -1,0 1,0 

Förstudie LSS-boende 0,0 -1,0  

Delsumma -4,2 -12,1 7,9 

Nämndsinvesteringar -0,4 0 -0,4 

Summa -4,6 -12,1 7,5 

Socialnämnden har ett överskott i investeringsbudgeten med 7,5 mkr. Det är främst budgeten för utbyte av 
trygghetslarm, lokalanpassningar och Wifi till särskilda boende som inte har använts fullt ut. Även budget 
för projektering av nytt äldreboende är inte använt. Socialnämnden kommer att begära att få överskottet 
överfört till 2020 i kompletteringsbudgeten. 

Socialnämndens utrymme för nämndsinvesteringar uppgår till 1,5 mkr och av det är det använt 0,4 mkr. 
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11  Revisionen 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -1,1 -1,3 -1,3 0 

(varav kapitaltjänst) 0 0 0 0 

Summa -1,1 -1,3 -1,3 0 

Verksamhet 

I enlighet med kommunallagens krav är revisorernas uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna bedömer om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna granskar också genom lekmannarevisorerna den verksamhet som 
bedrivs i kommunens bolag AB Ystadbostäder, Ystad Industrifastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystad 
Elhandel 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 utses en revisor till respektive kommunalförbund Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund och Ystad Österlenregionens Miljöförbund. 

Revisorerna granskar styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som anses motiverat. 
Planeringen av granskningsinsatserna föregås av en riskanalys. Med utgångspunkt från analysen prioriteras 
ett antal djupgranskningsområden. Dessa har dokumenterats i en revisionsplan för 2019. 

Under året har revisorerna gjort ett antal djupgranskningar: 

• Granskning av kommunens fordonshantering 

• Granskning av elevers frånvaro i grundskolan 

• Förstudie av hamnutbyggnaden 

• Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

• Granskning av socialnämndens åtgärder för ekonomi i balans 

• Uppföljning av socialnämndens underskott 

• Delårsrapport per 2019-08-31 

• Bokslut/årsredovisning 2019 

• Uppföljning av granskningar genomförda 2018 

Lekmannarevisorerna har genomfört grundläggande granskning men inte utfört någon djupgranskning 
under året. 

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Detta sker bland annat genom studier av protokoll, 
styrdokument och annan relevant dokumentation. Revisorerna är indelade i grupper och varje grupp följer 
ett särskilt verksamhetsområde. Minst två gånger per år besöker revisorerna nämnder och bolag för 
information. Detta sker vanligtvis i samband med delårsbokslut, då revisorernas bedömning om resultaten 
är förenliga med fullmäktiges beslut skriftligen meddelas fullmäktige, och årsredovisning, då den under året 
inhämtade informationen ligger till grund för revisorernas ansvarsprövning. 

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under 2019 har 
revisorerna återkopplat resultatet av genomförda granskningar till de nämnder som granskats. Resultatet av 
djupgranskningar överlämnas fortlöpande till fullmäktige. Djupgranskningar, missiv och inkomna svar på 
granskningar publiceras fortlöpande på revisorernas webbplats. Revisorerna har regelbundet 
erfarenhetsutbyte och samverkan med revisorerna i Simrishamn, Tomelilla, 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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12  Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Intäkter 1 997,1 2 089,4 2 085,5 3,9 

Kostnader -434,2 -448,4 -462,2 13,8 

(varav kapitaltjänst) (-0,3) (-0,2) (-5,1) (-4,9) 

Summa 1 562,9 1 641,0 1 623,3 17,7 

Ekonomi 

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet blev det en positiv avvikelse mot budget med 
17,7 mkr. 

Utdelningar från kommunens bolag: I budgeten ingår att bolagen inom kommunkoncernen skulle 
lämna utdelning med 10,0 mkr grundade på 2019 års resultat. Enligt ny redovisningsrekommendation ska 
utdelningar redovisas först när rätten att få utdelning bedöms som säker och beslut har fattats på 
bolagsstämman. Kommunen kan av detta skäl inte tillgodoräkna sig förväntad utdelning under 2019. 

De ändrade redovisningsrekommendationerna innebär samtidigt att man ska ta med utdelningar från 
bolagen år 2018 vilket gav en positiv effekt på resultatet på 22,0 mkr. 

Positiv nettoeffekt på 12,0 mkr som förbättrade kommunen resultat. 

Skatteintäkter 

Överskottet för skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag blev 2,6 mkr. Kommunen följer Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation, vilket innebär att slutavräkningen av skatteintäkterna ska 
beräknas efter SKL:s prognos. 

Finansnetto 

Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är fortsatt väldigt 
låg i Sverige. Överskottet från kommunens gemensamma finansiering gav ett överskott på totalt 12,9 mkr 
där 8,6 mkr beror på räntenivån och 4,3 mkr är andra finansiella poster där en utbetalning från 
Kommuninvest på 5,1 mkr är den största förklaringen. 

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 
pensionsskuld förändras. 

Under 2018 steg pensionskostnaderna markant och medförde ett betydande underskott. Den högre 
kostnadsnivån låg kvar även under 2019. 

Resultatet för 2019 blev ett underskott med totalt 15,2 mkr. 

Avskrivningar och internräntor 

Överskottet för kapitaltjänstkostnader blev 2,3 mkr. Överskottet beror på att verksamheterna har behövt 
budgetkompensation för nya kapitaltjänstkostnader i mindre utsträckning än det var budgeterat. 

Personalförsäkringar 

Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadspåslaget gav ett överskott på 3,0 mkr. 

Löneväxlingar 

Det blev ett litet överskott på 0,1 mkr för olika löneväxlingar som gjordes under året. 

Kommunstyrelsens löneökningspott 

I den ursprungliga budgeten för år 2019 fanns 24,4 mkr under anslaget. Under året har pengar fördelats ut 
till de olika verksamheterna i kommunen, i huvudsak som kompensation för löneökningar under året. 
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13 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. 

13.1 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 kommunens 
verksamheter samt nyttja samordningsfördelar. Ytornet ska också säkerställa att resurserna i koncernen 
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 
ställning. Representanter från bolagen har under året närvarat vid ett antal av styrelsens möten för 
redovisning av uppföljning, budget samt åtaganden. Ägardialoger har skett med samtliga bolag. Uppföljning 
av den interna kontrollen har genomförts enligt plan. Ny verkställande direktör tillträdde i oktober. 
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13.2 Ystad Energi AB 

Ekonomi 2019 2018 2017 

Medelantal anställda 34 33 32 

Omsättning, mkr 217,8 218,8 200,0 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 39,0 29,5 42,4 

Soliditet 43 41 39 

Nettoinvesteringar, mkr 76,8 67,2 69,8 

Verksamhet 

Ystad Energi AB bedriver elnätsverksamhet, värmeproduktion, värmedistribution och värmeförsäljning 
samt kommunikationsverksamhet. Från januari 2018 bedriver Ystad Energi även elhandel via dotterbolaget 
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 Ystad Energi AB representerar är att den 
ekonomiskt skall bära sig själv i en lämplig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässighet. 

Energiöverföringen från verksamheterna elnät och fjärrvärme visar på att det varit ett mycket milt år 
samtidigt som det varit högtryck på alla delar av verksamheten. Då det har varit ett varmare år än ett 
normalår är energikonsumtionen under budget både för elnätsverksamheten och fjärrvärmeverksamheten. 

Under året har fjärrvärmeverksamheten fokuserat på att minimera risken att ha för lite biobränsle i lager, 
verksamheten har därför ökat på med en större buffert av biobränsle. 

Året var energimässigt, enligt SMHI,s energiindex, 10 % varmare än ett normalår i Ystad. Cirka 20 GWh 
eller 9 % av elförbrukningen kom från lokalt producerad el inom nätområdet. 

                                                        2019      2018    2017 
Fjärrvärme, verklig                           129       134      135 GWh 
Fjärrvärme, normalårskorrigerat      144       146      139 GWh 
El                                                      216       220      220 GWh 

Antalet anslutningar till elnätet har fortsatt att öka och under året har 50 nya kunder anslutits med totalt 2 
MW ansluten effekt. Trots frågan gällande effektbrist har Ystad Energi valt att ansluta samtliga 
kundförfrågningar under året. Inför 2020 har regionnätsägaren godkänt ett höjt abonnemang för Ystad 
vilket ger möjlighet att arbete vidare med frågan samt tillmötesgå de egna kundernas önskemål. 

Under året har arbetet med att modernisera mottagningsstation M2 Åkesholm slutförts och under november 
2019 startade Ystad Energi arbetet med att byta ut alla 15 000 elmätare till modernare mätare. Utrullningen 
av de nya mätarna kommer att ske över en femårsperiod. Målsättningen är att Ystad Energis samtliga kunder 
ska ha fått sin nya mätare senast under 2024. 

För elnätets del är det sista året av regleringsperioden 2016-2019, vilket innebär att förutsättningarna för 
intäktsramen från Energimarknadsinspektionen är klara och ska avrapporteras den siste mars 2020. 
Nuvarande reglering innebär att bolaget behöver investera mer än tidigare i elnätet för att kunna 
tillgodoräkna sig anläggningstillgångarna. 

Antalet anslutningar till fjärrvärmenätet har fortsatt att öka och under året har 37 nya kunder anslutits, 20 
större fastigheter och lokaler samt 17 villor, vilket motsvarar cirka 3,6 GWh. 

Ystad Energi har sedan länge arbetat aktivt med att minska behovet av fossila bränslen i 
fjärrvärmeproduktionen vilket gett resultat. Ystad Energis fjärrvärmeproduktion är fossilfri sedan december 
2019 vilket är ett år tidigare än det långsiktiga mål som sattes redan 2013. Endast restprodukter från skogen 
och biooljor från växtriket används numera. 

Ystad Energis arbete med att bli fossilfria gagnar inte bara fjärrvärmekunderna utan alla invånare i Ystads 
kommun som får en bättre miljö. Ett av FN:s globala mål ,nummer 7, är 'Hållbar energi för alla', vilket 
fjärrvärmen bidrar till. 

Oljeförbrukningen har minskat under året då det funnits biobränsle och för att ackumulatortanken körs 
enligt plan. Framöver beräknas den fossilfria oljeförbrukningen (RME) minska med hjälp av 
ackumulatortanken och en ny produktionsanläggning som ska införskaffas till verksamheten. 
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Företaget kör med HVO på egna fordon och ytterligare en elbil har införskaffats under året. 

                                       2019     2018     2017 
Fossilt bränsle                0,7%     5,8%     3,9% 
RME bränsle                   2,3%    5,6%     0,6% 
Förnyelsebart bränsle    99,3%   94,2%   96,1% 

Elnätsverksamheten har haft oplanerade avbrott under året. Två tillfällen gör att elnätsverksamheten inte 
når upp till årets högt uppsatta mål på leveranssäkerhet; den ena orsaken är åska och den andra är avbrott i 
samband med ombyggnationen av M2. 

Kundtillströmningen i det Öppna Stadsnätet har varit mycket god och vid årsskiftet var 5 422 kunder 
anslutna. Totalt kopplades cirka 837 kunder in under 2019 vilket är mycket över prognos. Det beror på att 
man kunnat fortsätta grävarbeten då det inte varit tjäle i marken under vintern. Det resulterade även i ökade 
intäkter för aktiva kunder. Svartfiberuthyrningen till externa kommunikationsoperatörer ökade under året. 
Nu finns cirka 130 mil nedgrävd ledning för Öppet Stadsnät. Under 2019 har delrapportering av utbyggnad 
på landsbygden till Länsstyrelsen inneburit delutbetalning av stödmedel. Verksamheten har även ansökt om 
landsbygdsstöd för svårnådda hushåll till Länsstyrelsen. Till största del är Öppet Stadsnät klar med 
utbyggnaden i kommunen, under 2020 slutförs sista etappen. Det innebär att efteranslutningar sker under 
hela 2020 och framåt. 

Under året har det lagts ner kablar för el runt om i nätområdet och belysning i hela kommunen. 
Elnätsverksamheten har även genomfört större anslutningar under året såsom ny skola och nya etableringar 
i industriområdet vilket både innebär förstärkningar samt nytt nät. Förutom kunddrivna arbeten har 
verksamheten utfört planerade arbeten för underhåll och egna planerade investeringar under året. 

Priserna på elnätstjänster höjdes från årsskiftet 2019 med cirka 1,8 % och ligger på ett genomsnitt i en 
nationell jämförelse mellan nätbolagen och under närliggande bolag. Ystad Energi fick själv 10 procents 
höjning från överliggande nät i januari 2019. 

Fjärrvärmepriserna behölls på oförändrad nivå under 2019 jämfört med 2018 både för fastighetsägare och 
villakunder. Fjärrvärmepriset ligger under genomsnittet i en nationell jämförelse i Sverige. Fjärrvärmepriset 
är för andra året i rad lägst i Skåne, enligt Nils Holgersson undersökningen. 

Ystad Energihandel har varit verksamt i två år och levererat el till kunder i prisområde fyra med antalet avtal 
som motsvarar det budgeterade målet för året. 

Under året har Ystad Energi anställt fyra nya medarbetare på vakanta tjänster, tre som arbetar på 
elnätsavdelningen och en som arbetar på kundservice. 

Alla mål för fjärrvärmeverksamheten kommer att uppfyllas förutom målen för returtemperaturen i 
fjärrvärmenätet och NOx emissionerna från biobränslepannorna. 

Ekonomi 

Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner och skatt slutar på 38,6 mkr (exklusive Ystad 
Energihandel AB) vilket är högre än budget. En bidragande orsak till det positiva resultatet är låga räntor 
och fler anslutningar i alla tre verksamheterna. 

De ekonomiska målen har uppnåtts och överträffats under året för Ystad Energi som helhet. 
Elnätsverksamheten, gatubelysning, öppet stadsnät och elhandel ligger över budget. Verksamheten totalt 
och verksamhetsgrenarna separat har burit sina egna kostnader. 

Alla verksamheter: elnät, fjärrvärme, öppet stadsnät, övrig verksamhet samt Ystad Energihandel har var för 
sig lämnat ett positivt resultat. För elnäts del beror det på bland annat att fler anslutningar har genomförts 
samt lägre kostnader än budget. Fjärrvärmeverksamheten har genomfört fler anslutningar än budget samt 
högre återbetalning av RME-skatt (bidrar positivt). Samtidigt har bränslekostnader och underhållskostnader 
ökat mot budgeterad nivå. Ackumulatortanken har hjälpt till på ett mycket bra sätt under året. Öppet 
Stadsnätverksamheten har haft en jämn tillströmning av nya kunder och betydligt fler kunder har anslutits 
än vad som budgeterades. Under året har utbyggnad skett av nätet både på landsbygden och i staden med 
ett resultat över budget som följd. 

Investeringar 

Totalt var investeringarna 76,8 mkr (67,2 mkr). 
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Framtid 

Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustning av äldre anläggningsdelar 
fortsätter. Mätarbytesprojektet fortgår enligt plan och installation av reservaggregat kommer att genomföras 
under 2020. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till Ystad är fortsatt aktuell, eventuellt beslut 
ligger hos regionnätsägaren. Elnätsavdelningen har fått besked om att man får höja abonnemanget mot 
överliggande nät inför nästa år vilket varit en begränsning under hela 2019. 

Priserna på elnätstjänster sänks från årsskiftet 2020 med cirka 1,8 % och ligger på ett genomsnitt i en 
nationell jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under närliggande bolag. Fjärrvärmepriset kommer att 
justeras, från den 1 mars 2020, med cirka 0,8% och öppet stadsnäts anslutningsavgift kommer att vara 
oförändrad under 2020. 

Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom förtätning och i nybyggnadsområden. 
Fjärrvärmeverksamheten kommer att arbeta med ett projekt under året för att bygga ny 
produktionsanläggning. Första steget är miljöhandlingar till Länsstyrelsen, uppskattningsvis tar det ett år att 
få svar. Under året kommer man att införskaffa en anläggning för elproduktion för eget bruk, installera 
reservaggregat samt arbeta med att byta mätare till fjärrvärmekunderna. Bolaget har även startat ett projekt 
för att sälja fjärrkyla till kunder i Ystad. 

Under året kommer företaget att arbeta för att arrendera en ny bit mark i Köpingebro och på sikt installera 
solfångare på tomten för leverans av värme till Köpingebros fjärrvärmenät. 

Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra 
anslutningsmöjligheterna. Under 2019 har stödansökan om Landsbygdsstöd för svårnådda hushåll 
genomförts. Öppet stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar och utbyggnader tillsammans med den 
upphandlade kommunikationsoperatören Open Universe. Framåt kommer även uthyrning av plats i 
serverhallen, så kallad Colocation, ske till fler kunder. 

Sedan två år tillbaka levererar elhandelsbolaget el till kunder. Fokus de första åren har varit att kunder i 
Ystad ska bli medvetna om att Ystad Energi nu arbetar utifrån hela värdekedjan och att Ystad Energihandel 
säljer el. Alla kunder i prisområde fyra erbjuds köpa 100% förnybar el från sol, vind, vatten och biobränsle 
som är ursprungsmärkt. Det innebär att konsumenten kan vara säker på att den el som Ystad Energihandel 
levererar kommer från förnybara energikällor. Kunder erbjuds även att köpa el som är svalanmärkt, Bra 
Miljöval. 

Sponsring och deltagande i arrangemang sker i större utsträckning än tidigare. Det innebär att kunder som 
köper sin el genom Ystad Energihandel bidrar till att mer av pengarna stannar i Ystads Kommun, vinsten 
går tillbaka till invånarna. Bolaget är dessutom stolta sponsorer till flera av kommunens föreningar. Är man 
kund hos Ystad Energihandel innebär det att man är med och stöttar ett lokalt föreningsliv. 

Miljö 

Fjärrvärmens utbyggnad har avsevärt bidragit till en bättre miljö särskilt i centralorten men också i ett globalt 
perspektiv genom ett minskat utsläpp av svavel, kväveoxider och stoft. Under 2019 producerades 
fjärrvärmen med 99,3 % förnyelsebara bränslen. Ystad Energis fjärrvärmeproduktion är fossilfri sedan 
december 2019, vilket är ett år tidigare än det långsiktiga målet som sattes redan 2013. Endast restprodukter 
från skogen och biooljor från växtriket används numera. 

Företaget har solceller (el) på fjärrvärmeanläggningarnas tak, ackumulatortankens topp och på förrådstaket 
på Fridhemsgatan vilket ger bra insikter och utvärderingsmöjligheter av olika sorters tillverkare av 
solpaneler. Solcellerna på fjärrvärmeverksamheten har levererat 94 000 kWh och solcellerna på 
Fridhemsgatan 24 har levererat 13 300 kWh. Solfångarna på Arenans tak som värmer upp vatten till 
fjärrvärmenätet, har producerat cirka 238 000 kWh värme till fjärrvärmenätet. 

Under 2019 körs företagets dieselbilar och maskiner på HVO (biodiesel) eller el. 
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Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Leveranssäkerhet, mål för; Fjv= 99% 
leveranssäkerhet 

Uppfyller målet. Inga timmar med lågt 
differenstryck eller för låg 
framledningstemperatur i fjärrvärmenätet. 
100 % leveransuppfyllnad. 

 

Leveranssäkerhet, mål för; Elnät= 
max 15 min oplanerade avbrott i vårt 
elnät (SAIDI) 

Når ej målet på 15 min/kund i oplanerade 
avbrott/år. Utfallet 2019 är 34 min/kund, beror 
till största del på avbrott i samband med åska. 

 

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

Uppfyller målet.  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Minst 350 grävda anslutningar under 
2019. Förtydligande: Detta är YE,s 
mål, vilket är ett delmål i YK 
bredbandsstrategi med mål att 95% 
av befolkningen i kommunen ska ha 
möjlighet till anslutning år 2020. 

Målet uppfyllt, genomfört 425 grävda 
anslutningar. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

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

Målet uppfyllt. Har tagit emot studiebesök, 
praktikanter och erbjudit sommarjobb för 
ungdomar under året. Medverkar även i 
ledningsgruppen vid en el-utbildning i Lund. 

 

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Utvecklingssamtal 1ggr/år Målet uppfyllt för 2019.  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Aska återförs till skogen Aska som återförs till skogen är 97,3 %, eller 
1295 ton av 1331 ton aska. 

 

Nätstationer och gatubelysning ska 
smälta in i bef. miljö 

Nätstationer och gatubelysning är införlivade 
med miljön runtomkring. 

 

Lokala leverantörer av 
bränsletransporter. 

Upphandling genomförd med lokala 
biobränsleleverantörer. 

Avtal skrivet med 10 leverantörer, varav alla 
levererar skogsflis från närområdet (0-7 mil) 

 

Fortsatt drift över en längre period 
med RME på fler 
produktionsenheter. 

De sista Eo1 pannor (2 st. på Anoden) 
konverterade till RME under december månad. 

Alla pannor med flytande bränsle är drift med 
RME, from dec 2019. 
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Åtagande Analys Utfall 

Minska fossilt utsläpp av CO2. Den fossila andelen i fjärrvärmeproduktionen är 
0,7 % för 2019, vilket är en minskning från 
2018. 

 

Minska utsläpp av NOx NOx-värden från en panna är högre än 
genomsnittet för de senaste 5 åren.  De övriga 
två har samma värden som genomsnittet. 
Orsaken är den förändrade bränslemixen. 

  

 

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

Målet uppfyllt för 2019. Två elbilar och en 
miljöbil har införskaffats under året. 

 

Returtemperaturen ska sänkas Returtemperaturen för den senaste 5 åren är 
49,1 gr C. 

Utfallet för 2019 är 49,5 gr C, trenden är att 
temperaturen sjunker. 

Returtemperaturen har ej minskat under året 
vilket är en naturlig utveckling då 
fjärrvärmenätet byggts ut i nybyggnadsområden 
där kunder ännu inte flytta in eller använder sin 
anslutning. 

 

Minska elförbrukning i fjv-
produktionen 

Elförbrukningen i fjärrvärmeproduktionen har 
minskat under2019. 

Senaste 5 årens siffra är 24,4 kWh el/MWh fjv. 
Utfall 2019 24,0 kWh el/MWh fjv. 

 

Kontrollera att det är en sund och 
säker miljö för medarbetare och 
entreprenörer som arbetar på Ystad 
Energi. 

En sund och säker miljö är uppnådd för 
medarbetare och entreprenörer som arbetar på 
Ystad Energi, genom aktiva åtgärder efter bla 
genomförda skyddsronder. 

 

Kontroll av att produkter som 
används inom företaget 

Uppfyller målet.  

Öka välbefinnandet och kondition Medarbetare erbjuds fria friskvårdsaktiviteter 
2ggr/vecka. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Ta fram budget som godkänns av 
styrelsen. 

Budget godkänd av styrelsen och uppföljning 
genomförts enligt plan. 
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13.3 AB Ystadbostäder 

Ekonomi 2019 2018 2017 

Medelantal anställda 18,6 17,1 18,2 

Omsättning, mkr 110,6 108,0 101,4 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 8,7 8,3 9,1 

Soliditet 18,3 19,4 19,0 

Nettoinvesteringar, mkr 66,8 22,5 69,4 

Verksamhet 

I kv. Grundström pågår nybyggnation av 36 lägenheter. Betongstommen var rest till årsskiftet och taket var 
på. Inflyttning planeras till november 2020. 

I projekt Fridhem (ombyggnad till vindslägenheter) stod 4 nya lägenheter inflyttningsklara under hösten. 
Resterande 32 lägenheter har byggstartats och inflyttning kommer att ske etappvis under 2020. 

I projekt Kokillen pågår planering och projektering för nybyggnation av 52 lägenheter i två huskroppar och 
ett villkorat startbesked erhölls i december, vilket innebär att arbetet kan påbörjas med att flytta utfarten av 
Gjuterigatan. Projektet är upphandlat i en strategisk samverkansentreprenad tillsammans med projekten 
Mammutträdet 1 och Abrahamsfält 1 samt ytterligare ett odefinierat projekt. 

I projekt Ystad Trädgårdsstad kalkylerar Ystadbostäder med att bygga cirka 120-130 lägenheter. Förhandling 
om riktpris för uppförande av byggnaden i projekt Arboristen, som innehåller 20 lägenheter, pågår. En 
samordning av projekten Arboristen och Mammutträdet 1 med gemensam arbetsplatsetablering och 
gemensam platsorganisation kan leda till ekonomiska synergieffekter. Planering och projektering för 
etapperna 2 och 3 med Mammutträdet 1 och Abrahamsfält 1 är inledd och kommer att ingå i den strategiska 
samverkansentreprenaden tillsammans med Kokillen. 

Minibomässan "Gröna dagar" i Ystad Trädgårdsstad, som pågick 16-18 augusti, lockade ett tusental 
besökare och intresset var stort för vad som ska byggas i området. Samtliga byggherrar var representerade 
och var mycket nöjda med evenemanget. 

Ett projektprogram har beslutats för kv. Johan 44, Lilla Östergatan 21, vilket innebär att bolaget ska arbeta 
vidare med en långsiktig detaljplan för bostäder i hela fastigheten men att man kortsiktigt renoverar 
verksamhetslokalerna och fasaden samt hyr ut till ny kontorsverksamhet. 

Diskussioner har inletts med ett antal intressenter om förvärv av delar av Ystadbostäders fastighetsbestånd 
för att kunna finansiera pågående nyproduktion. 

Ekonomi 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 8,7 mkr. Årets resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,6 mkr.  

Investeringar 

Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 66,8 mkr, där nybyggnation Grundström (47,0 mkr) och 
Fridhem vindslägenheter (32,2 mkr) utgör de största delinvesteringarna. Årets nettoinvesteringar för 
projekt Trädgårdsstaden uppgår till -25,5 mkr. 
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Följande investeringar har gjorts under året: 

Investeringar 2019 mkr 

Nybyggnadsprojekt 55,3 

Ombyggnadsprojekt 3,7 

Maskiner och inventarier 0,1 

Aktiverat underhåll 7,6 

Finansiella tillgångar (HBV) 0,1 

Summa 66,8 

Framtid 

Det är fortsatt starkt tryck på marknaden i Ystad och efterfrågan på nyproducerade lägenheter är 
fortsättningsvis god. Bolaget fokuserar på att underhålla och vårda kulturfastigheterna för att bibehålla en 
attraktiv stadsmiljö. 

Arbetet med att öka delaktigheten bland hyresgästerna vid ombyggnationer och skötsel av byggnader och 
mark, genom ett aktivt boinflytandearbete och ett större integrationsprojekt i kvarteret Fridhem, har 
genomförts under sommaren 2019 med lyckat resultat.  Även andra integrationsprojekt planeras och kan 
komma att startas under 2020. Stort engagemang har lagts i att minimera ekonomiska förluster för vakanser 
i bostäder, lokaler samt parkeringsplatser och garage. Trots insatser finns det för många lediga 
parkeringsplatser. En anledning till det är att det finns för många parkeringar på vissa bostadsområden som 
är byggda med parkeringsnorm 1-1. 

Bolaget arbetar aktivt med att finna finansieringsalternativ för kommande nyproduktion och ser både över 
möjligheterna och konsekvenserna med försäljning av befintliga fastigheter och försäljning av de framtida 
projekten till andra aktörer och i andra upplåtelseformer. 

Fortsatt översyn av bolagets organisation och arbetssätt genomförs för att sätta kunderna i fokus och 
leverera en hög servicenivå med god affärsmässighet. Bolaget jobbar med att aktivt bidra till utvecklingen 
och marknadsföringen av Ystads kommun genom att medverka vid olika sammanhang till exempel mässor. 
Förvaltningsavdelningen har stort fokus på ordning och reda i trapphus och gårdar för att skapa en ren, 
snygg och trygg miljö. Extra fokus ligger på lokalvård i trapphusen. 

En god arbetsmiljö för all personal är en viktig parameter som uppmuntrar till eget ansvar och därigenom 
ökad arbetsglädje. I samarbete med företagshälsovården mäts hälsa och medarbetarnöjdhet varje år. Viss 
modifiering och uppfräschning har gjorts i befintliga kontorslokaler då det har upplevts trångt med platsbrist 
för personalen. 

Bolaget anslöt sig redan 2018 till Allmännyttans klimatinitiativ för att delta i utmaningen "en fossilfri 
allmännytta och 30 procents lägre energianvändning" till år 2030 men har inte riktigt kommit igång med 
arbetet. Under våren 2020 kommer en startworkshop att hållas tillsammans med grannkommunernas bolag, 
Österlenhem och Simrishamnsbostäder, under ledning av branschorganisationen Sveriges Allmännytta. 
Bolagen kommer då att kunna både hjälpa varandra och utmana varandra i det framtida arbetet. 

 Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Tillskapa 50 st bostadslägenheter i 
genomsnitt per år under innevarande 
mandatperiod. 

4 vindslägenheter på Fridhemsgatan var 
inflyttningsklara under hösten och 
produktionen är igångsatt av de resterande 32 
vindslägenheterna för inflyttning under 2020. 36 
lägenheter i nyproducerat 8-våningshus inom 
kv. Grundström är igångsatt i 
samverkansentreprenad och kommer att vara 
inflyttningsklara i november 2020. 

Upphandlingen av strategisk samverkan för 
Kokillen, Abrahamsfält och Mammutträdet och 
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Åtagande Analys Utfall 

ett odefinierat projekt är genomförd och 
samverkansavtal är tecknat med NCC. 
Arboristen (20 lgh) inom Ystad Trädgårdsstad 
kan samordnas med Mammutträdet (50 lgh) 
med byggstart under 2020. Kokillen (52 lgh) 
beräknas byggstarta i början av 2020 och har 
fått ett villkorat startbesked. 

Underhålla och vårda våra 
kulturfastigheter för att bibehålla en 
attraktiv stadsmiljö. 

Underhåll av kulturfastigheter är ständigt 
pågående och väldigt viktigt för bolaget. Under 
årets har många renoveringsinsatser genomförts 
och det känner vi stor stolthet för. 

 

Öka intresset för Ystad Det finns en stor efterfrågan efter att bo i Ystad 
som vi fått ta del av via mässor och events 
under året. För att ytterligare säkra upp att det 
finns bostäder för de som får jobb i Ystad så 
har Ystadbostäder näringslivsförtur för de som 
önskar. 

 

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

Konstnärlig utsmyckning har beaktas vid 
pågående upphandlingar. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Då samtliga Ystadbostäders 
hyresgäster har tillgång till bredband 
men ej via fiber, så är bolagets 
målsättning att ansluta 5 fastigheter 
årligen till fiber. 

Det finns inte någon direkt efterfrågan från 
bolagets kunder för att få tillgång till fibernätet 
då Com Hem levererar i existerande nät. 
Satsningen på att lägga in fiber i alla huset pågår 
dock som planerats. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Sponsrar kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

En rad bra aktiviteter och mässor har 
genomförts för att få fler människor i vår 
omvärld att söka sig till kulturstaden Ystad. 

Vi kan inte mäta antalet besökare i vår  
sponsringsverksamhet men vid våra egna 
arrangemang har deltagandet och intresset för 
Ystad varit stort. 

 

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Skapa en god arbetsmiljö för all 
personal som uppmuntrar till eget 
ansvar och därigenom ökad 
arbetsglädje. 

Under året har ett akut arbetsmiljöproblem 
hanterats då det genomfördes en stor 
renovering av lokalerna. Nu har vi en god 
luftkvalitet för alla. Skyddsronder och 
ergonomironder är genomförda på 
arbetsplatserna. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Minska utsläpp av miljögifter till 
vatten. 

Åtgärder för att fördröja dagvatten utförs vid 
varje nybyggnadsprojekt. Vid upphandling av 
funktionsentreprenör ställs krav på 
kemikalieanvändning. 

 

Vid nyproduktion sträva efter att 
förtäta för att på så sätt inte ta 
jordbruksmark i anspråk inom 
staden. 

Samtliga planerade nybyggnadsprojekt sker 
genom förtätning. Inventering av lämplig mark 
pågår kontinuerligt. 

 

Säkerställa att kraven om de 30 gröna 
punkterna i markanvisningen för 
Ystad Trädgårdsstad efterlevs. 

Vi bevakar att markansvisningsavtalen följs av 
respektive byggherre. Stadsbyggnadskontoret 
följer upp i samband med bygglovsprocessen att 
rätt antal gröna punkter efterlevs. 

 

I Ystad Trädgårdsstad skapar vi 
förutsättningar för ett ökat 
användande av cykel och skapar 
möjlighet för etablering av bilpool. 

I nybyggnadsprojekten anordnas 
cykelparkeringsplatser enligt norm och där det 
är möjligt undersöks möjligheten till bilpool, typ 
som i Ystad Trädgårdsstad. 

 

Vid nyanskaffning eller byte av 
fordon och redskap ska fossilfritt 
drivmedel utvärderas. Vid 
upphandling av leverantörer/ 
entreprenörer överväga krav på 
"gröna" transporter. 

Bolagets anslutning till Allmännyttans 
klimatinitiativ har ytterligare satt fart på 
kreativiteten avseende minskade 
koldioxidutsläpp och vi beräknar att genomföra 
åtgärder under 2020. 

 

Verka för ett ökat boinflytande för 
våra hyresgäster. 

Rena boinflytandegrupper som lagstiftaren 
kräver har vi inte lyckats skapa. De 
sammanlagda aktiviteter som genomförts har 
varit lyckade men kunderna har inte aktivt sökt 
engagera sig i boinflytandegrupper. Arbetet 
kommer att fortskrida under kommande år. 

 

Tillse att den yttre miljön samt 
gemensamma utrymmen är i gott 
skick. 

De stora insatser som gjort för att få våra 
entreprenörer att leverera bra yttre miljöer och 
bra gemensamma utrymmen har gett resultat. 
Arbetet har dock krävt mer resurser än vad som 
är rimligt i förhållande till ett ingånget kontrakt. 

 

Verka för att tillskapa uteaktiviteter i 
bolagets bostadskvarter. 

I projektet "Sommarlov i Fridhem" har 
hyresgästerna hart en mängd olika aktiviteter till 
förfogande, tex fotboll, volleyboll, frisbeegolf 
mm och det har varit stor uppslutning hela 
sommaren. Här har vi kunnat mäta hur många 
som har deltagit och ca 100 personer har 
kommit på varje aktivitet så sammanlagt har 800 
personer deltagit i aktiviteter. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Bolaget ska leva på egna intäkter och 
den ekonomiska stabiliteten ska 
successivt stärkas. Driftkostnader 
och investeringar ska därför hållas på 
en nivå som ger förutsättningar för en 
långsiktigt god ekonomi. 

Bolaget ska ta fram konsekvensanalyser vid 
eventuell försäljning för att finansiera 
nyproduktion. Detta för att bibehålla soliditeten 
även vid nyproduktion och inte behöva öka 
behovet av att utnyttja den totala 
upplåningslimiten för koncernen. 
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13.4 Ystads Industrifastigheter AB 

Ekonomi 2019 2018 2017 

Medelantal anställda 1,4 2 2 

Omsättning, mkr 32,7 30,9 30,3 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 9,2 8,3 9,5 

Soliditet 34 31 30 

Nettoinvesteringar, mkr 18,5 27,7 -3,4 

Verksamhet 

Tandtekniska laboratoriet flyttade under sommaren in i nyrenoverade och ombyggda lokaler i Kustvakten 
2 och hyresavtal har förhandlats fram med en annan hyresgäst för resterande 3 000 kvadratmeter inom 
Kustvakten 1 och 2. 

Anpassning av lokaler inom Heden 6 utfördes under första kvartalet för hyresgäster som har utökat sina 
hyresavtal. Tillbyggnad av ny maskinhall inom Pumpen 7 för befintlig hyresgäst är igångsatt. Fastigheterna 
Pumpen 1 och 2 förvärvades av Ystads kommun för att möjliggöra parkeringsplatser för expansionen av 
verksamheten inom Pumpen 7. 

Diskussioner har förts med ett antal intressenter som har för avsikt att förvärva hela eller delar av kv. Lillö 
1 på Regementsområdet för att där uppföra flerbostäder med hyresrätter. Försäljningen ska då ske utan 
föregående sanering av markföroreningar och begäran har skickats till Ytornet om tillåtelse att få sälja till 
högstbjudande. 

Diskussioner förs med intressent som vill förvärva flera fastigheter inom Regementsområdet och aktuella 
marknadsvärderingar av fastigheterna har upphandlats av extern fastighetsvärderare. Begäran om att få sälja 
fastigheterna har skickats till Ytornet. 

Bolaget deltar i arbetet att hitta nya lokaler åt Kulturmagasinet. Under tiden arbetet pågår har kontraktet för 
lokalerna i kv. Simrishamn förlängts som längst till och med 2020-12-31. 

Ekonomifunktionen är nu förlagd hos Ystadbostäders ekonomiavdelning och lokalerna på Stortorget 2 har 
modifierats och fräschats upp. 

Ekonomi 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 9,2 mkr. 

Investeringar 

Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 18,5 mkr, där ombyggnad kv. Heden 6 (9,6 mkr) och byte 
ventilation i kv. Bommen 1 (2,8 mkr) utgör de största delinvesteringarna. 

Framtid 

Ystads Industrifastigheters personal är lokaliserade i Ystadbostäders lokaler på Stortorget och arbete pågår 
med att öka utbytet mellan företagen för att öka synergieffekterna. 

Bolaget kommer att arbeta efter upprättade underhållsplaner på kort och lång sikt och efter drift- och 
skötselprogram för installationer i fastigheterna. Att framtagna skötselprogram för yttre skötsel av mark 
efterföljs kommer att säkerställas. 

I övrigt kommer bolaget att: 

 omarbeta hyreskontrakt med aktuella gränsdragningslistor vid omförhandling 

 säkerställa att myndighetsbesiktningar utförs enligt intervaller: hissar, OVK, tryckkärl, sprinkler, 
kyla, portar, SBA, el-revision, energideklaration med mera 

 jobba efter plan för energioptimering av fastigheterna tillsammans med hyresgästerna 

 ytterligare förbättra rutiner för felanmälan 

 verka för en ökad digitalisering av administrativa rutiner 
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 fortsatt utveckla koncept för försäljningsmaterial för vakanta lokaler 

 driva etableringsgrupp/nätverk för att fånga upp försäljningar av fastigheter samt presumtiva 
kunder. 

För att kunna tillgodose näringslivets expansion med lokaler och ytor krävs investeringar i befintliga 
fastigheter samt nyförvärv av fastigheter och vid eventuella fastighetsförsäljningar som nu har initierats så 
behöver bolaget därför reinvestera delar av försäljningsintäkterna. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Markanvisning av ca 160 lägenheter 
på kv Lillö 

Diskussioner har förts med några intressenter 
som har för avsikt att förvärva hela eller del av 
fastigheten kv. Lillö 1 efter avstyckning samt 
uppföra flerbostäder med hyresrätter. Tomten 
säljs utan föregående miljösanering. Styrelsen 
har beslutat att begära hos Ytornet om att få 
sälja hela eller delar av kv. Lillö 1 till 
högstbjudande efter föregående annonsering. 

 

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

Hyresavtal är på väg att tecknas med 
intresserade hyresgäster för 3.000 kvadratmeter 
lokaler inom Kustvakten 1 och 2. Det finns en 
intressent för att köpa kv. Torna 1 för etablering 
av eget verksamhetskontor. Anpassning av 
lokaler inom heden 6 har utförts under första 
kvartalet för hyresgäster som utökat sina 
hyresavtal. Tillbyggnad av ny maskinhall inom 
kv. Pumpen 7 för befintlig hyresgäst är 
igångsatt. 

Förvärv av fastigheterna Pumpen 1 och 2 har 
gjorts för att möjliggöra parkeringsplatser för 
expansionen av verksamheten inom kv. 
Pumpen 7. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Underhålla våra 
kulturbyggnader  och arbeta för att 
Ystad studios får bästa möjliga 
förutsättningar att bedriva 
filmverksamhet. 

  

Nytt kontrakt skrivet med bland annat Ystads 
Studios för en säkrare framtid för båda parter. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Sponsra kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

Sponsring av kulturarrangemang som är viktiga 
för staden, såsom Ystad Jazzfestival och 
Frivilligbrandkåren. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Skapa en god arbetsmiljö för all 
personal som uppmuntrar till eget 
ansvar och därigenom ökad 
arbetsglädje. 

Utbildningsinsatser prioriteras. Ansvar och 
befogenheter delegeras i organisationen, "högt i 
tak" för alla anställda. Utvecklat samarbete med 
Ystadbostäders personal för både 
kompetensutnyttjande och personaltrivsel. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Vid nyproduktion sträva efter att 
förtäta för att på så sätt inte ta 
jordbruksmark i anspråk. 

Tillbyggnad av ny maskinhall är påbörjad åt 
befintlig hyresgäst inom kv. Pumpen 7. 
Försäljning av kv. Lillö 1 för bostadsbebyggelse 
är initierad. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Bolaget ska leva på egna intäkter och 
den ekonomiska stabiliteten ska 
successivt stärkas. 

Driftskostnader och investeringar hålls på en 
nivå som ger förutsättningar för en långsiktigt 
god ekonomi. Verksamheten bedrivs enligt 
affärsmässiga principer. 
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13.5 Ystad Hamn Logistik AB 

Ekonomi 2019 2018 2017 

Medelantal anställda 31 31 30 

Omsättning, mkr 113,1 109,4 104,8 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 5,4 2,8 2,7 

Soliditet 87 87 86 

Nettoinvesteringar, mkr 5,9 6,7 2,6 

Verksamhet 

Under 2019 nådde verksamheten återigen nya rekordnivåer avseende såväl passagerare, personbilar och 
bussar. Främst gäller detta trafiken till Bornholm, som med den nye operatören, har startat en 
trafikutveckling som kommer fortsätta växa under flera år. Fler dagliga anlöp i kombination med kraftigt 
sänkta priser och något kapacitetsstarkare fartyg gör det enklare och mer attraktivt att resa. 

Tillväxten i marknaden för transporter via Polen fortsätter. Dock sker fler transporter idag med lastbil än 
järnvägsvagn och denna trafik lades ned vid årsskiftet 2018/2019. Någon månad senare lämnade ett 
järnvägsfartyg hamnen vilket har gjort att den totala kapaciteten, även avseende lastfordon, minskat. Den 
kajtid som blev ledig är svår att fylla med annat fartyg då järnvägsfärjeläget ställer speciella krav på de fartyg 
som ska kunna lägga till här. I övrigt är färjelägena väl använda och det finns få tider lediga utefter 
marknadens krav och önskemål. 

Trafikutvecklingen har återigen stärkt hamnens position som Sveriges tredje största färjepassagerarhamn 
och en av de största hamnarna övriga kategorier. 

Ekonomi 

Verksamhetsåret 2019 visar på starka ekonomiska siffror. Bolagets vinst före bokslutsdispositioner, skatt 
och koncernbidrag stannar vid 5,4 mkr vilket är högre än avkastningskravet. Bolagets totala omsättning har 
ökat med 3,7 mkr till 113,1 mkr. 

Den ansamlade kostnadsmassan följer budget över lag med positiva kostnadsavvikelser. Det är nu tydligt 
att bolagets målmedvetenhet med hög underhållsfaktor och strategi i det som görs har skapat en positiv 
ekonomisk balans på kostnadssidan. Det är en viktig aspekt för att säkerställa en bra drift av 
hamnanläggningen under de första åren de nya färjelägena tas i drift. När dessa nya färjelägen tas i bruk 
kommer bolaget att påföras ett högre arrende, vilket nu bolaget står rustade för att hantera genom god 
kostnadskontroll. 

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 
nettoöverskott på 8,0 mkr. Det samlade överskottet av hamnverksamheten i Ystad uppgick 2019 således till 
13,4 mkr vilket är mycket bra. Totalt har Ystad Hamn Logistik AB sedan år 2000 bidragit med ett 
nettoöverskott till kommunen, genom vinsten på det arrende som erläggs för nyttjandet av 
hamnanläggningen, med drygt 157 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 
kommunens förfogande via koncernmodern Ytornet AB. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 5,9 mkr vilket är i linje med den investeringsstrategi bolaget har inför 
införande av två nya färjelägen och kan härledas till det målmedvetna arbetet med att byta ut bolagets 
fordonspark mot morgondagens miljöfordon. 

Under 2019 har det investerats i två stycken terminaltraktorer på 1,7 mkr stycket samt en eldriven 
motviktstruck på 0,7 mkr. Därutöver har verksamhetsårets investeringar präglats av att möta 
kärnverksamhetens behov och förbättringar för att stå välrustade inför framtiden. 
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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. 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 fortsatt åren därefter. 
Under 2018 fattade ägarna till infrastrukturen, Ystads kommun, beslut om att avsätta budget för investering 
i två nya färjelägen vilka behövs för att klara de ökade volymerna samt de större fartyg som förväntas i 
framtiden. Projektet finansieras delvis av EU-bidrag. Det fysiska konstruktionsarbetet påbörjades i april och 
de nya färjelägena förväntas vara klara att tas i bruk vid årsskiftet 2020/2021. 

Det är 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. 

Ystad Hamn Logistik AB har tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Skåne 
Län. Bolaget erhöll från Miljödomstolen hösten 2008 en deldom avseende miljötillstånd med provisoriska 
villkor. Deldomen blev överklagad till Miljööverdomstolen som 2009 fastställde slutgiltig dom. Under åren 
2009 – 2014 har bolaget genomfört diverse kompletteringar och utredningar i enlighet med domen. I juni 
2015 erhöll Ystad Hamn Logistik AB och Ystads kommun slutliga villkor för hamnverksamheten samt som 
ovan beskrivs ett ändringstillstånd 2017 avseende den kommande hamnverksamheten i de nya färjelägena. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Skapa ytor för byggande. En första etapp avseende reducering av 
arrendeområde genomfördes 2018. Ytterligare 
ytor, främst områden vid Lantmännen och 
västra hamnområdet, lämnades till 
fastighetsavdelningen vid årsskiftet 2018/2019. 

Under 2019 fortsatte arbetet med att analysera 
och förbereda för ytterligare områden att 
återföras till Ystads kommun, ett arbete som 
alltjämt fortgår. 

 

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Bearbetning av beslutande myndigheter pågår 
över tid då detta är en långsiktig satsning. 

 

Verka för fler kunder till hamnen och 
företagsetableringar inom arrenderat 
hamnområde 

Detta är ett strategiskt mål som pågår över tid. 
S.k. prospects bearbetas men till viss del 
behöver hamnens infrastruktur förändras vilket 
delvis har påbörjats. 

 

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Bearbetning av beslutande myndigheter pågår 
över tid då detta är en långsiktig satsning. Under 
2019 bedöms de aktiviteter vara utförda som 
var planerade att utföras. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Om möjligt, skapa ett kulturvärde i 
de publika utrymmena. 

Genomförs om möjligt i samband med projekt 
drivna av infrastrukturägaren. I och med beslut 
om att bygga två nya färjelägen i yttre hamnen 
bedöms detta vara ett åtagande som rymmer 
över flera verksamhetsår men för 2019 vara 
uppfyllt. 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Säkerhetsställa hamnens framtid Under hösten 2018 fattades ett politiskt beslut 
om att bygga två nya färjelägen i yttre hamnen. 
Bolaget har ett ägardirektiv som reglerar vision 
2030 ska följas. Delmål för 2019 bedöms därför 
vara uppfyllt, dock är detta är mål som är 
pågående över lång tid. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Projektet skulle varit klart under Q4 2017 men 
blev framskjutet under 2018 och är ännu inte 
avslutat vid utgången av 2019. Tolkningsfråga 
har uppstått mellan Ystads kommun och 
hamnbolaget vem som enligt lag är skyldig att ta 
emot och hantera avfallsvattnet. Bolaget 
genomför nu, för att överhuvudtaget komma 
vidare i frågan, en utredning för att klargöra hur 
svart/gråvatten ska tas om hand. Som det ser ut 
nu är hamnbolaget skyldigt att ta emot men det 
finns ingen att lämna det vidare till. 

 

Upprätta interna rutiner för 
driftsstörning/avvikelserapportering 

Det långsiktiga målet är att förbättra och skapa 
ordentliga processer för avvikelsehantering och 
eventuella driftsstörningar. Under 2018 har 
arbetet påbörjats och det arbetet färdigställdes 
under 2019 i och med att bolaget blev ISO-
certifierade. 

 

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Löpande kompetensutveckling Pågår löpandes över verksamhetsåren genom 
olika insatser emot personal och organisation år 
för år. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Projektet skulle varit klart under Q4 2017 men 
blev framskjutet under 2018 och är ännu inte 
avslutat vid utgången av 2019. Tolkningsfråga 
har uppstått mellan Ystads kommun och 
hamnbolaget vem som enligt lag är skyldig att ta 
emot och hantera avfallsvattnet. Bolaget 
genomför nu, för att överhuvudtaget komma 
vidare i frågan, en utredning för att klargöra hur 
svart/gråvatten ska tas om hand. Som det ser ut 
nu är hamnbolaget skyldigt att ta emot men det 
finns ingen att lämna det vidare till. 

 

100% fossilfritt fordonsbränsle, där 
det är möjligt. 

Fordonsparken byts ut efterhand som nya 
upphandlingar görs samt där det är tekniskt 
möjligt att de byts ut. Alla fordon som var 
tänkta att bytas under 2019 har byts ut. En del 
arbetsmaskiner återstår och kommer att 
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Åtagande Analys Utfall 

avyttras/bytas ut under 2020. 

Byte av samtliga 
fordon/arbetsmaskiner 

Pågår löpande över tid där det är möjligt. 
Upphandlingskrav emot miljö finns på plats 
inom organisationen. Men vissa typer av fordon 
och maskiner i hamnverksamheten kan ännu 
inte enbart köras fossilbränslefritt. Årets 
planerade investeringar emot fordonsparken är 
genomförda och alla fordon som var tänkta att 
bytas under verksamhetsåret har bytts ut till 
miljövänligare fordon. 

 

Egenproducerad el, exempelvis 
solpaneler. 

Det långsiktiga målet är att hamnbyggnaderna 
HB05 & HB08 skall vara självförsörjande med 
solceller. Översyn kring detta har påbörjats 
under 2018 och beräknas pågå in i 2020. 

 

Solceller till skyltar etc. Det långsiktiga målet är att skapa belysning till 
trafik- och hänvisningsskyltar genom att 
använda solceller. Översyn kring detta har 
påbörjats under 2018 och beräknas pågå till 
utgången av 2020. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Påverka ägarna för att möjliggöra en 
utveckling av hamnen. 

Ett långsiktigt mål som pågår över tid. Fortsatta 
grundliga diskussioner behövs kring vilka 
ägardirektiv som ska gälla för bolaget och dess 
fortsatta utveckling. Små delmål är uppfyllda 
under 2019. 

 

Minska antalet leverantörer inom 
samma område 

Arbetet har påbörjats under verksamhetsåret 
genom att identifiera alla bolagets leverantörer 
och att skatta dessa utefter uppsatta kriterier. 
Antalet aktiva leverantörer har minskats och det 
var initialt målet för verksamhetsåret. Under 
2019 har arbetet fortsatt med att klassificera 
dessa, vilket nu är färdigställt. 

 

Fler antalet upphandlingar/ramavtal 
gemensamt med kommunen 

Sedan början av 2018 nyttjar bolaget 
koncernens upphandlingstjänst, varvid 
uppstartade upphandlingar sammanlänkas med 
övriga delar av kommunens förvaltningar 
och/eller bolag. Det har inneburit en stor 
avlastning för bolagets administrativa enhet 
samt att de nya leverantörsavtal som tecknas är 
väl förankrade i verksamheten och i väl 
samarbete med kommunkoncernen, vilket 
under 2019 bedöms som uppfyllt. 

 

Tydligare kvalitets- och miljökrav vid 
upphandlingar 

Bolaget har som mål att det skall vara standard 
vid förfrågningsunderlaget angående kvalité och 
miljökrav emot leverantörerna, vilket bedöms 
som uppfyllt för 2019. 

 

100% LED-belysning där det är 
möjligt 

Så gott som alla ljuskällor i terminalbyggnaderna 
bedöms vara utbytta till LED-källor vid 
utgången av 2019, vilket också var 
verksamhetsårets mål. Det som återstår 
framöver är belysningsmasterna, ett arbete som 
är påbörjat men inte färdigställt under 2019.  
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13.6 Ystads Teater AB 

 Ekonomi 2019 2018 2017 

Medelantal anställda 2,5 5 5 

Omsättning, mkr 4,9 4,2 4,4 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr -4,7 -5,1 -4,2 

Soliditet 4 4 5 

Nettoinvesteringar, mkr 2,1 0,9 4,2 

Verksamhet 

Teatern har under året haft ett brett och varierande program som lockat många besökare. Drygt 41 000 har 
besökt teatern på 216 olika event. 35 föreställningar har varit utsålda. Särskilt glädjande har det varit att stora 
aktörer inom nöjesbranschen, trots stor konkurrens från västra Skåne, har valt att uppträda på teatern. 

Inomhusklimatet har förbättrats påtagligt tack vare den omfattande renoveringen av 
ventilationsanläggningen som har skett. Stolsitsarna på parkett har tack vare givmilda privatpersoner kunnat 
klä om. 

De flesta genrer är representerade och publiken har mycket att välja bland. Drama och annan teater samlar 
få i publiken samtidigt som utbudet av föreställningar är få. Den teater som är populär med många gånger 
utsålda föreställningar är Stand up! 

Ekonomi 

Ystads Teater redovisar ett positivt utfall på 0,2 mkr vilket ger ett positivt resultat jämfört med budget med 
motsvarande belopp. Administrations- och fastighetsverksamheten redovisar ett resultat i nivå med budget. 
Teaterverksamheten har haft ett mycket bra år och redovisar ett utfall på 0,9 mkr vilket positivt avviker mot 
budget med 0,1 mkr. Caféverksamheten redovisar ett positivt utfall 0,1 mkr vilket är i nivå med budget. Hög 
omsättning, prisjustering samt minskade personalkostnader har bidragit till detta. 

Investeringar 

Under året har 1,3 mkr investerats i ventilationsutrustning. Övriga investeringar inkluderar 0,4 mkr i målning 
av fönster, dörrar och portar på västra och norra fasaden samt 0,4 mkr salong och scen såsom omklädning 
av stolar, belysning, mixerbord samt dansmatta. 

Framtid 

Konkurrensen från större arenor i västra Skåne innebär att populära artister väljer dessa då de tar betydligt 
större publik. För att kunna erbjuda ungdomar och unga vuxna bra evenemang måste teaterns styrka - den 
inre miljön - användas för unika event. 

Det kräver också att teatern följer med i den snabba teknikutvecklingen. 

Underhållet av teatern inre miljön måste öka för att inte få eskalerande kostnader. 

Långsiktigt bör det skapas förrådsutrymmen för en acceptabel förvaring av de unika kulisserna från 1894 
samt för övrig utrustning som i dag förvaras på ett från säkerhets synpunkt tveksamt sätt. 

Personalens arbetsmiljö är besvärlig med många trappor och nivåer, trånga passager, små arbetsytor och på 
vintern för låga temperaturer. Detta bör bli föremål för en särskild utredning med syfte att förbättra miljön. 
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Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Attraktivt utbud av evenemang med 
hög kvalité 

Under 2019 har teatern haft ett brett utbud från 
de flesta genrer. Sammanlagt 122 föreställningar 
på den stora scenen. Tillkommer 94 
musikkvällar i caféet, guidade turer, konferenser 
och skolföreställningar. Totalt har 41 133 
personer besökt teatern. 

 

Vårda teaterbyggnaden Totalrenovering av ventilationssystemet 
genomfört. Återstår för 2020 installation av 
värmeväxlare. Målningsarbete av fönster och 
dörrar enligt plan. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Tillgänglig teater för 
funktionshindrade 

Tillgängligheten är relativt god med hänsyn 
taget till att byggnaden är Byggnadsminne. Det 
finns en begränsning med tillgänglighet till 
caféet. Det löses med personlig service på 
övriga plan om behovet finns. 

 

Scenen tillgänglig för skolan Såväl kulturskolan som Ystad gymnasium 
genomför föreställningar på teatern. Därutöver 
har också Nova Akademien i Simrishamn 
genomfört sin examenföreställning på teatern. 
Målet uppnått. 

17 ´skolföreställningar genomförda. 

 

Erbjuda ett utbud som attraherar 
barn och ungdomar 

Målet uppnått. Under året har vi haft två 
familjeföreställningar och 6 barnföreställningar. 
Man önskar att det skulle finnas fler 
föreställningar för unga vuxna! 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Anställa ungdomar på timmar vid 
olika evenemang 

På teatern arbetar 15 ungdomar i anslutning till 
event på teatern. Nyrekrytering har skett av tre 
ungdomar samtidigt som fem stycken har 
utvecklats till mer kvalificerade uppgifter i 
caféet. 

 

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Kompetensutveckla personalen för 
att bland annat minska sårbarheten i 
företaget 

En timanställd har påbörjat inskolning till att 
vara scenmästare under lättare evenemang. En 
volontär utbildad till biljettförsäljare. 

Målet delvis uppnått. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Inför ökad grad av källsortering Lokalerna medger inte en effektiv källsortering. 
Genom ett miljöhus, som planeras för 2020 
kommer detta att förbättras. Bygglovet är 
avhängigt att beslut i länsstyrelsen och 
myndighetsnämnden. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Det årliga resultatet skall vara 0. Målet uppnått.  
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13.7 AB Ystads Saltsjöbad 

Ekonomi 2019 2018 2017 

Medelantal anställda 1 1 1 

Omsättning, mkr 17,8 17,0 16,8 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 4,4 3,9 3,8 

Soliditet 28 % 23 % 22 % 

Nettoinvesteringar, mkr 0,6 2,9 -0,7 

Verksamhet 

Installation av personalhiss samt renovering av avloppssystem har utförts i West Side. Utöver detta: 

 ombyggnad för ny spa-reception 

 ombyggnad av ventilationssystem i spa-avdelningen 

 ny reningsanläggning till pool 

 renovering av rum i East Side 

 asfaltering av parkering. 

Ekonomi 

Årets resultat är bättre än budget främst beroende på att underhållskostnaderna inte kan periodiseras jämt 
över tid. Arbetet utföres med hänsyn till operatörens beläggning som är mycket hög. 

Investeringar 

Installation av hiss i West Side samt asfaltering av parkering har utförts.  

Framtid 

Tillbyggnader med mera utförs enligt långtidsplan. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Möjliggöra för fler arbetstillfällen och 
på det sättet förmå arbetstagarna att 
bosätta sig i kommunen. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Stimulera vår hyresgäst som är en 
arbetsgivare med många anställda i 
de lägre åldersskikten 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Bidra till att kulturintressen bevakas   
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Verka för att kraven som kan ställas 
på bolaget bevakas. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Sänka energiförbrukningen.   

Miljöanpassning   

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Balansera utgifterna   
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13.8 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 

Ekonomi 2019 2018 2017 

Medelantal anställda 50 51 51 

Omsättning, mkr 71,1 68,1 67,1 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 0,3 -4,5 -0,9 

Soliditet 15 13 23 

Nettoinvesteringar, mkr 3,2 2,5 2,5 

Verksamhet 

Ett ständigt arbete pågår med att utveckla och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Under 2019 
färdigställdes ombyggnationen av den 40-åriga brandstationen i Ystad. Måndagen den 25 november kunde 
invigningen genomföras. Nu är målet uppnått gällande ”Friska brandmän”, att kunna ge medarbetarna ett 
betydligt bättre omhändertagande av kontaminerad utrustning. De kvinnliga medarbetarna har numera ett 
större utrymme för omklädning, dusch och bastu. Under 2020 är målet att brandstationen i Simrishamn ska 
genomgå en ombyggnation. 

En medveten satsning på den förebyggande verksamheten börjar ge resultat. 2019 var det första året efter 
en längre period som det inte inträffat någon dödsbrand inom SÖRF:s område. Under 2019 utbildades 
3 851 personer fördelat på 182 utbildningar. Brandskyddskontrollanterna har genomfört över 2 000 hem- 
och informationsbesök i samband med brandskyddskontroller. Det motsvarar 50 procent av alla hembesök 
i Skåne. Parallellt genomfördes cirka 200 tillsyner enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor). 

Verksamhetsmål Utfall 2019 Uppnått målet? 

Antalet brandskyddskontroller enligt LSO. 4 313 Ja 

Antalet tillsyner enligt LSO per 1000/invånare. 2,2 Nej 

Antalet olycksfall ska minska. 5 Ja 

Automtiska brandlarm. 232 Ja 

Responstid. Tid från 112 anrop ankommer till första resurs är på plats. 10,2 Ja 

Operativ förmåga * Ej uppfyllt Nej 

Övning/utbildning Uppfyllt Ja 

* Höjdenheten på stationen i Ystad var ur drift under 4 veckor. 

Finansiella mål Utfall 2019 Uppnått målet? 

SÖRF ska ha en ekonomi i balans. Det egna kapitalet ska vara större än 
noll. 

6 016 Ja 

Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska 
vara större än noll. 

321 Ja 

Ekonomi 

Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på 0,3 mkr att jämföras med ett budgeterat överskott 
på 0,1 mkr. Årets positiva resultat innebär att förbundet återställt tidigare underskott på knappt 0,1 mkr 
avseende verksamhetsåret 2017. 

Prognosen för pensionsskuldsberäkningen har varierat under året men den slutliga budgetavvikelsen blev 
positiv med 0,7 mkr. Budgetavvikelsen för RiB verksamheten blev -0,8 mkr. En trend av ökade kostnader 
beror på flera faktorer. En högre personalomsättning bland RiB personalen har medfört ökade kostnader 
för kläder, utrustning, utbildning och förlorad arbetsinkomst. Under de senaste åren har sjukvårdslarmen 
varit fler och även inneburit ökade personalkostnader. 
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Framtid 

För de flesta räddningstjänsterna i landet är det fortsatt svårt att rekrytera RiB personal. Förbundet hoppas 
på fler möjligheter till anställning tillsammans med medlemskommunerna under 2020. 

Huvudfokus har varit att genom inspirationskvällar rekrytera ny framtida personal. Dessa inspirationskvällar 
har inneburit en möjlighet att komma till vald station för att närvara vid ett övningstillfälle och se hur den 
dagliga verksamheten ser ut och kunna ställa frågor kring yrkesrollen. Denna form av event kommer att 
utvecklas vidare och vara ett bestående inslag inom nyanställningsprocessen under kommande år. 

Tyvärr uppnåddes inte målsättningen med balans mellan antalet avslutade anställningar och nyanställningar 
2019. En anledning är bortfall av huvudarbetsgivare på mindre orter och arbetsgivarens möjligheter att låta 
sin personal verka inom yrkesrollen. 
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13.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ekonomi 2019 2018 2017 

Medelantal anställda 17 17 17 

Omsättning, mkr 15,7 14,5 14,3 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 0,0 0,0 0,1 

Soliditet 65 57 55 

Nettoinvesteringar, mkr 0,1 0,1 1,2 

Verksamhet 

Arbetet med Castor och ett digitalt arbetssätt fortsätter. I september lanserades de första E-blanketterna 
som kan fyllas i digitalt och ärendena kan följas via ”mina sidor”. Plattform har under året installerats för 
att kunna hantera E-fakturor. 

Direktionen tog under 2018 beslut om att stärka vårt varumärke och att arbeta för att ha kunden i centrum. 
För att utveckla miljöförbundet med ett förändrat arbetssätt anlitades konsult som under året arbetat med 
varumärke, teamkänsla, att leda sig själv, medarbetarskap, attityd och inställning. 

Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning om tobak och liknande produkter i kraft. Ansökningsförfarandet 
ställer större krav än tidigare på den som vill sälja tobak. Handläggningen av ansökningar är gedigen och 
resurskrävande. Detta medförde en högre arbetsbelastning än tidigare och extra resurs anställdes under 
hösten. Vi har även handlagt ansökningar om tobakstillstånd från Sjöbo kommun. 

Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun (en intern grupp som arbetar 
mot näringslivet) där miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla. 

Under hösten har avtalet med SÖRF för att använda omklädningsrummet i källaren förlängts. Avtalet med 
Unity Line har förhandlats om när det gäller livsmedelskontroll på m/s Skania och m/s Polonia och gäller 
till och med 2022. 

Under året har det utförts 6000 riskinventeringar och 1290 inventeringar av enskilda avlopp och sammanlagt 
1200 inspektioner/kontroller. 

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 frisörer, strandbad 
och tillsyn av mindre livsmedelsverksamheter. 

Samtliga mål som satts upp både vad gäller ekonomiskt mål och verksamhetsmål är uppfyllda. 

Verksamhetsmål Utfall 2019 Uppnått målet? 

Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med hög grad av 
tillgänglighet. 

Uppfyllt Ja 

Verksamheten ska effektivisera sin tillsynsverksamhet Uppfyllt Ja 

  

Finansiella mål Utfall 2019 Uppnått målet? 

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. 

54 % Uppfyllt 

Ekonomi 

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett utfall på 0,0 mkr och en självfinansieringsgrad på 54 %. 
Det motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1,1 mkr. I budgeten var det finansiella målet att 
förbundet ska gå med positivt resultat inte uppfyllt i budgetåren 2019 och 2020. Direktionen åberopade i 
budgetprocessen synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet under kommande år på grund av en 
nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister. Syftet är att kommunerna ska klara sina miljömål och 
att förbundet får uppdaterade register för att kunna leverera data till andra myndigheter. Att inte leverera 
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uppgifter kan sluta med att förbundet kan förlora tillsynen vilket hade varit förödande för medborgare och 
miljöförbundet. Inför budget 2019 och 2020 kommunicerades detta med revisorerna och 
medlemskommunerna. 

Trots en negativ budget lyckades förbundet utföra riskinventering enligt plan och samtidigt uppfylla 
balanskravet om intäkter som överstiger kostnaderna. 

2015 togs beslut att förbundets ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetalda 
medlemsavgifter därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgifterna. 
Eftersom förbundet redovisar ett positivt resultat som understiger 1 % av medlemsavgifterna kommer ingen 
återbetalning av medlemsavgifterna avseende 2019 göras. 

Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,5 mkr. Avvikelsen 
beror till största del på den nya tobakslagen som genererat timavgifter uppgående till 0,5 mkr vilket avviker 
mot ett normalår med nästan motsvarande belopp. Sammanlagt avviker miljö- och hälsoskyddsavgifter 
positivt jämfört med budget på 6,7 %. 

Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mkr, varav 0,2 mkr avser intäkter för 
nystartsjobb och 0,1 mkr försäljning av tjänst till Sjöbo avseende ny tobakslag. 

Personalkostnaderna uppgår till 11,4 mkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr eller 1,0 % 
av personalbudgeten. Övriga kostnader redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,4 mkr vilket bland 
annat beror på att de budgetmedel som var avsatta till direktionens förfogande inte använts, samt positiva 
budgetavvikelser inom konsultation och övriga inköp. Förändring av semesterlöneskulden redovisar en 
mindre positiv resultateffekt. Årets avskrivningar redovisar en mindre negativ resultateffekt jämfört med 
budget. 

Det finansiella målet med en självfinansieringsgrad på 50 procent samt ett positivt resultat uppfylls. 

Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-hetsmässiga 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 

Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende. Förbundet är angeläget om att 
medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet vill vara ett miljöförbund som ligger i framkant och 
vara den myndighet vi själva vill möta. Hemsidan kommer kontinuerligt uppdateras med information och 
rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla de nationella miljömålen med att anpassa sin 
myndighetsutövning. Direktionen på miljöförbundet har tagit beslut om mål för 2020 som förvaltningen 
kommer att arbeta mot. Förvaltningen har tagit fram några verksamhetsområden som är fokusområde under 
2020 och hänvisar till miljömålen, folkhälsomålen och myndighetsmålen för livsmedelskontroll. 

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att förbundet framöver ser var mer 
resurser behöver läggas, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv och skriva rapporter som blir 
tillgängliga för medborgarna samt möjlighet att dela med oss av kunskap vid tillsynsbesöken. Även 
fortsättningsvis kommer inspektioner och kontroller utföras på ett coachande sätt. 

Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och uppdraget från medlemskommunerna, det vill säga 
myndighetsutövning. 

Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att miljöförbundet har 
ett gott framtidsperspektiv. 


