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1 Ystads Kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 

2021 fortsatte i pandemins tecken, Covid-19. Den stora skillnaden mot förgående år var att vaccinationen 
påbörjades och i slutet på året hade de första fått sin tredje spruta. Smittspridningen varierade under året 
och flera mutationer upptäcktes. Vi fick ett andrum under sommarhalvåret då restriktionerna lättades och 
en del slopades helt, men återinfördes igen under hösten. Än en gång vill jag rikta ett stort tack till all personal 
för era fantastiska insatser under svåra samhällsförhållande. 

 
Året präglades av stora svängningar i ekonomin. Det är svårt att planera för det okända. Vilka effekter skulle 
olika samhällsåtgärder och restriktioner kunna få på kommunens ekonomi? Det var kortsiktiga och ryckiga 
beslut från regering och riksdag. När året började såg det ekonomiskt tufft ut, men året slutade med Ystads 
kommuns starkaste resultat genom tiderna. Resultatet blev nästan 80 mkr i överskott. Vi passade på att göra 
en stor avskrivning av Lantmännens anläggning som kom i vår ägo i början på året. Det var ett strategiskt 
köp inför stadens och kommunens utveckling på längre sikt. 

 
Befolkningstillväxten fortsatte att vara stark, ca 2 procent. Ystads kommunen är en attraktiv kommun som 
både boendeort och att bedriva verksamhet i. Det blev någon form av pandemieffekt i tillväxten i hela vår 
delregion och vi stärkte vår position som regional kärna i sydöstra Skåne. 

 
Byggandet ligger på en mycket hög nivå både vad avser villor, bostadsrätter och hyreslägenheter. Det finns 
ett fortsatt högt tryck och många förfrågningar från byggbranschen om när kommunen släpper nya 
områden. Det som är mest glädjande är att det finns en efterfrågan i hela kommunen. Vårt 
verksamhetsområde Öja är mycket populärt och snart slutsålt. Kommunen måste börja planera både för 
nya bostadsområde, förtätningar och nya verksamhetsområden. 

 
När året började var vår nya och stora hamninvestering klar och kunde tas i bruk. Den stora nyheten för 
året var att vi fick besök av flera kryssningsfartyg som hjälpte till att få besöksnäringen och handeln att 
hämta sig efter en tuff vinter och vår. 

 
Det finns fortfarande ett orosmoln på himmeln och det är vårt EU-bidrag för hamninvesteringen. I 
skrivande stund vet vi fortfarande inte om vi får hela, delar eller inget EU-bidrag, men för kommunens och 
dess invånare håller jag tummarna att hela bidraget betalas ut. 

 
Slutligen vill jag kort göra en personlig reflektion. Jag kom fram till under min sommarledighet att detta 
skulle bli min sista mandatperiod som heltidspolitiker i Ystad. Det var inget lätt beslut, men det känns rätt. 
Jag har haft förmånen att vara råd i kommunen i lite mer än 12 år och ser med glädje tillbaka på allt jag fått 
förmånen att vara med om och kunnat påverka. Jag vill passa på att önska er lycka till med allt det som ligger 
framför er. Jag kommer att följa Ystads kommuns utveckling och kommer även framöver vara en stolt 
kommuninvånare. Tack! 

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 verksamheter 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 för ett flertal verksamheter, vilket framgår av nedanstående tabell. 

Nämnd Verksamhet/kostnad Största utförare 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnden har köpt platser hos 
privata utförare avseende skolformerna förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola. Kostnaden uppgår till totalt 
96,2 mkr. 

Monteprenör AB 27,5 mkr 
(förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola).  
Kunskapsskolan i Sverige 
Aktiebolag 21,0 mkr 
(grundskola). Månsson & 
Månsson Utbildning 
Aktiebolag 12,6 mkr 
(förskola). 

Gymnasienämnd Gymnasienämnden har köpt verksamhet av privata 
utförare både vid köp av gymnasieplatser, 
vuxenutbildningsplatser samt viss utbildning inom 
Ystad gymnasium. Det totala värdet var 2021 
knappt 40 mkr. 

Gymnasieverksamheten: 
Praktiska Sverige AB 6,3 mkr, 
Gymnasieskolor i Syd 6,1 mkr 
och Bollerups 
Naturbruksgymnasium 
2,6 mkr. 
 
Vuxenutbildningen: 
Österlens Folkhögskola 
3,7 mkr, TAU Learning AB 
3,0 mkr och Hermods AB 
3,0 mkr. 
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Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnden har anlitat privata 
utförare till verksamhet inom tekniska avdelningen 
och fastighetsavdelningen till en kostnad av 12 mkr. 

Tekniska avdelningen: 
Marinfloc Service & Support 
AB (1,6 mkr), Växtkraft i 
Skåne-Tranås AB (1,4 mkr) 
och Nilsson & Lööw AB (1,0 
mkr). 
Fastighetsavdelningen: 
Växtkraft i Skåne-Tranås (0,4 
mkr). 

Socialnämnd Socialnämnden har avtal med privat utförare för 
särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen samt 
externa platser inom SoL och LSS 

Förenade Care 20,9 mkr, 
Nytida Månstenen AB 
5,5 mkr, Humana Oasen 
Ungdomscenter AB 4,8 mkr 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Den kommunala koncernen 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Resultaträkning (mkr)      

Verksamhetens intäkter 1 237,1 1 226,8 1 115,9 1 121,2 1 049,1 

Verksamhetens kostnader -2 637,0 -2 517,0 -2 453,1 -2 406,9 -2 232,2 

Avskrivningar -324,0 -257,7 -238,0 -225,6 -207,5 

Verksamhetens nettokostnad -1 723,9 -1 547,9 -1 575,2 -1 511,3 -1 390,6 

Skatteintäkter 1 823,7 1 718,5 1 628,6 1 540,3 1 491,1 

Finansnetto -17,8 -3,8 -12,6 -14,1 -23,7 

Resultat före extraordinära poster 82,0 166,8 40,8 14,9 76,8 

Extraordinära poster      

Årets resultat 82,0 166,8 40,8 14,9 76,8 

      

Balansräkning (mkr)      

Anläggningstillgångar 6 088,8 5 923,0 5 137,8 4 503,6 4 343,7 

Bidrag till infrastruktur 22,2 23,1 21,4 - - 

Omsättningstillgångar 820,8 600,8 846,5 390,4 368,3 

Summa tillgångar 6 931,8 6 546,9 6 005,7 4 894,0 4 712,0 

      

Eget kapital 1 856,8 1 689,9 1 648,5 1 633,5 1 556,7 

Årets resultat 82,0 166,8 40,8 14,9 76,8 

Summa eget kapital 1 938,8 1 856,7 1 689,3 1 648,4 1 633,5 

Avsatt till pensioner och övriga 
avsättningar 144,2 122,8 118,1 110,9 111,3 

Summa avsättningar 144,2 122,8 118,1 110,9 111,3 

Långfristiga skulder 4 304,5 3 993,3 3 701,2 2 627,5 2 509,0 

Kortfristiga skulder 544,3 574,1 497,1 507,2 458,2 

Summa skulder 4 848,8 4 567,4 4 198,3 3 134,7 2 967,2 

S:a eget kapital och skulder 6 931,8 6 546,9 6 005,7 4 894,0 4 712,0 

      

Kassaflödesanalys      

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 358,8 427,2 269,3 237,4 312,7 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -488,9 -965,5 -890,9 -384,8 -384,9 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 310,5 296,8 1 072,0 119,6 58,8 

Årets kassaflöde 180,4 -241,5 450,4 -27,8 -13,4 

Finansiella nyckeltal, bolagen 
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Finansiella nyckeltal för dotterbolagen i 
koncernen Ytornet, Kommunalförbunden 
ingår ej 2021 2020 2019 2018 2017 

I/K-talet, dvs totala intäkter i förhållande till 
totala kostnader 1,10 1,18 1,14 1,11 1,16 

Avkastning/omsättning, dvs resultat före 
bokslutsdispositioner i förhållande till totala 
intäkter 9,1 % 15,0 % 12,5 % 9,8 % 13,8 % 

Avkastning/eget kapital, dvs resultat före 
bokslutsdispositioner i förhållande till totalt eget 
kapital 9,5 % 18,0 % 16,2 % 13,6 % 19,1 % 

Finansnetto, dvs finansiella intäkter minus 
finansiella kostnader -13 299 -10 544 -14 461 -16 656 -19 502 

Soliditet, dvs totalt eget kapital (utan hänsyn till 
obeskattade reserver) i relation till totalt tillgångar 23,4 % 22,6 % 18,9 % 18,4 % 17,6 % 

Kommunen 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Resultaträkning (mkr)      

Verksamhetens intäkter 822,0 754,8 725,2 738,1 690,5 

Verksamhetens kostnader -2 349,1 -2 258,9 -2 198,5 -2 152,1 -2 008,1 

Avskrivningar -245,1 -178,7 -165,3 -155,0 -142,2 

Verksamhetens nettokostnad -1 772,2 -1 682,8 -1 638,6 -1 569,0 -1 459,8 

Skatteintäkter 1 823,7 1 718,5 1 628,6 1 540,3 1 491,1 

Finansnetto 27,5 29,1 26,7 13,4 5,1 

Resultat före extraordinära poster 79,0 64,8 16,7 -15,3 36,4 

Extraordinära poster - - - - - 

Årets resultat 79,0 64,8 16,7 -15,3 36,4 

      

Balansräkning (mkr)      

Anläggnignstillgångar 5 660,3 5 595,2 4 859,4 4 230,7 4 104,3 

Bidrag till infrastruktur 22,2 23,1 21,4 - - 

Omsättningstillgångar 933,7 698,9 935,0 444,8 423,6 

Summa tillgångar 6 616,2 6 317,2 5 815,8 4 675,5 4 527,9 

      

Eget kapital 1 548,6 1 483,8 1 466,5 1 481,8 1 445,4 

Årets resultat 79,0 64,8 16,7 -15,3 36,4 

Summa eget kapital 1 627,6 1 548,6 1 483,2 1 466,5 1 481,8 

Avsatt till pensioner 41,5 29,6 30,4 29,2 29,6 

Summa avsättningar 41,5 29,6 30,4 29,2 29,6 

Långfristiga skulder 4 301,7 3 990,5 3 698,1 2 594,2 2 466,8 

Kortfristiga skulder 645,4 748,5 604,1 585,6 549,7 

Summa skulder 4 947,1 4 739,0 4 302,2 3 179,8 3 016,5 

S:a eget kapital och skulder 6 616,2 6 317,2 5 815,8 4 675,5 4 527,9 
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  2021 2020 2019 2018 2017 

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser 470,6 489,2 511,5 524,1 546,5 

Borgens- och övriga ansvarsförb. 3 973,1 3 781,5 3 589,8 2 521,2 2 492,0 

Leasingåtaganden 37,0 41,0 40,6 40,3 37,7 

      

Kassaflödesanalys      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 168,5 381,6 161,3 125,7 188,7 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -376,9 -920,5 -719,7 -255,7 -241,8 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 381,3 297,7 1 008,8 102,5 39,5 

Årets kassaflöde 172,9 -241,2 450,4 -27,5 -13,6 

      

Nyckeltal      

Soliditet i % 25 25 26 31 33 

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

Balanslikviditet i % 145 93 155 76 77 

Låneskuld, inkl vidareutlåning 4 301,7 3 990,5 3 698,1 2 594,2 2 466,8 

      

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

      

Antal invånare 31 560 30 970 30 541 30 226 29 848 

Förändring +590 +429 +315 +378 +400 

Från och med räkenskapsår 2019 gäller Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Jämförelsesiffror för 2017-2018 har räknats om, se vidare not 1 Redovisningsprinciper. 

  



Årsredovisning 2021 9(139) 

Vad används skattepengarna till? 

Varifrån kommer pengarna? 

59 % skatt och statsbidrag 

17 % hyror, arrende, taxor och avgifter 

17 % försäljning av tillgångar och verksamhet 

6 % övriga bidrag 

1 % räntor 

  

 

 

 

Vad används pengarna till? 

36 % tjänster, material, inventarier mm 

47 % personal 

14 % köp av huvudverksamhet 

2 % bidrag och räntor 

2 % inkomst- och kostnadsutjämning 

  

 

 

  

  100 kronor i skatt till kommunen användes ungefärligen så här: 

37 kr Vård och omsorg: äldre, funktionshindrade 

28 kr Skola för barn- och ungdom 

12 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

6 kr Fritidsverksamhet 

6 kr Individ- och familjeomsorg 

6 kr Infrastruktur, skydd mm 

3 kr Kulturverksamhet 

1 kr Politisk verksamhet 

1 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning 

  

  

Skatt och statsbidrag
59%

Hyror, 
taxor mm

17%

Försäljning 
17%

Övriga 
bidrag 6%

Räntor 1%

Tjänster, 
material 
mm 36%

Personal
47%

Köp av 
huvudverksam

het 14%

Bidrag o 
räntor 2%

Kostnads
utj 2%
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Kommunstyrelsen- Ledning och utveckling 

Förvaltningen redovisar ett överskott på 0,9 mkr. Negativa budgetavvikelser inkluderar juristkostnader vars 
utfall uppgick till 4,0 mkr, ett bidrag till filmfonden på 0,5 mkr, samt verksamheter med pensionsavgångar 
som har haft överlappande personalstyrka. Positiva budgetavvikelser inkluderar lägre personalkostnader 
inom den fackliga verksamheten, vakanser inom kansli, digitalisering, inköp, film- och turism, samt lägre 
kostnader för e-arkivet hänförligt en återbetalning. 

Kommunstyrelse - kommunalförbund och överförmyndarverksamhet 

Kommunalförbunden redovisar ett överskott på 1,0 mkr. Resultatet beror på en återbetalning på 1,2 mkr 
från miljöförbundet avseende överskott i förbundet. Medlemsavgift till räddningstjänstförbundet redovisar 
ett underskott på 0,2 mkr hänförligt till att Ystad ökat i befolkning i högre utsträckning än SÖSK-
kommunerna. Överförmyndarverksamheten redovisar ett budgetneutralt resultat. 

Kommunstyrelse-Hamn 

LoU/Hamn redovisar ett positivt resultat på 0,9 mkr. Det är en minskning jämfört med 
överskottsprognosen från oktober på 1,7 mkr och beror bland annat på reglering av slutlig fastighetsskatt 
2020 samt beräkningen av det slutliga arrendet för 2021. 

Valnämnd 

Valnämnden redovisar ett budgetneutralt resultat. 

Barn och utbildningsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett resultat på 6,2 mkr. 

Färre barn/elever än budgeterat bidrar till överskottet. Covid-19 har påverkat stort. I verksamheten har både 
personal och barn varit borta vilket bidrar till lägre löne- och vikariekostnader. Staten bidrog med ett bidrag 
för sjuklönekostnader. En hel del aktiviteter har varit inställda. Fritidsverksamheterna har drabbats stort av 
intäktsbortfall, men har även lägre löne- och vikariekostnader och färre inköp. 

Kulturnämnd 

Kulturnämndens bokslut uppvisar ett överskott på 0,8 mkr. 

Under våren och delar av sommaren har pandemin haft fortsatt effekt och påverkat verksamheten i stor 
utsträckning. Från och med hösten har verksamheten kunnat genomföra sin verksamhet som planerat, men 
med en stor försiktighet. Verksamheterna har kunnat hållas öppna för allmänheten och har samtidigt arbetat 
med att skapa miljöer som upplevs trygga både för arbetstagare och besökare. 

Gymnasienämnd 

Gymnasienämndens resultat är för 2021 ett överskott på 9,7 mkr. 

Nämndens övergripande gymnasieverksamhet som innefattar betalningsansvaret för Ystads 
gymnasieungdomar bidrar till överskottet med 5,7 mkr och vuxenutbildnings motsvarighet bidrar med ett 
överskott på 4,9 mkr. Ystad gymnasiums resultat blev för 2021 ett underskott på 0,9 mkr. 

Myndighetsnämnd 

Nämndens resultat är ett överskott på knappt 0,1 mkr. Bygglovsverksamheten är i balans och 
nämndsverksamheten avviker positivt. Antalet inkommande ärenden har ökat jämfört med föregående år 
och verksamhetens kapacitet används maximalt. 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Nämndens resultat är ett överskott på 8,0 mkr, då har reavinster på 2,7 mkr avräknats resultatet. 

Stadsbyggnad har det största överskottet på 6,6 mkr främst för planintäkter. Det beror på att samtidigt som 
avdelningen får intäkter för bygglovsärenden inom planer som tagits fram den senaste tioårsperioden 
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kommer intäkter för pågående planärenden i samband med att kostnader uppstår för dessa. Effekterna av 
att två taxesystem överlappar kommer att märkas genom högre intäkter under ett par år. 

Socialnämnd 

Socialnämnden redovisar ett underskott för 2021 med 6,4 mkr. I resultatet ingår tilläggsanslag med 8,0 mkr 
för ökade kostnader med anledning av pandemin, samt ett statsbidrag för att säkerställa god äldreomsorg 
med 16,3 mkr. 

Huvuddelen av underskottet beror på att kostnaderna för placeringar av barn och unga, samt att 
verkställighet av insatser enligt LSS och socialpsykiatrin överskrider budgetramen.  En utökad samverkan 
med arbetsmarknadsenheten har bidragit till lägre kostnad för försörjningsstöd. 

Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Finansiering och kommungemensam verksamhet visar ett sammantaget överskott mot budget med 
44,6 mkr. I huvudsak beror detta på att skatteintäkter och statsbidrag blivit 48,3 mkr högre än budgeterat. 
På samma sätt som avseende år 2020 har pandemins negativa effekter på kommunernas skatteunderlag 
överskattats. Finansnettot visar överskott mot budget med 10,9 mkr. Fortsatt historiskt låga 
upplåningsräntor i kombination med eftersläpning i investeringsverksamheten utgör förklaringarna. I 
resultatet ingår även en obudgeterad kostnad på 35 mkr som avser en del av den ersättning som erlagts till 
Lantmännen för fem fastigheter i Ystads hamnområde. Samtidigt har denna kostnad delvis motverkats av 
att intäkter motsvarande 20,2 mkr från vissa andra pågående och avslutade exploateringsprojekt har kunnat 
tillgodoräknas 2021 års resultat. 

Ystad Energi AB 

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt i Ystad Energi AB och Ystad Energihandel AB uppgår till 
36,7 (43,1) mkr. Det beslutade avkastningskravet uppgår till 30,2 mkr. 

För verksamheterna Elnät, Öppet stadsnät och Elhandel är resultatet bättre än budget. Bidragande orsaker 
till det positiva resultatet är låga räntor, fler anslutningar i alla tre verksamheterna samt mer energiöverföring 
än budgeterat. Fjärrvärmeverksamhetens resultat slutar under budget på grund av betydligt högre 
bränslekostnader än budgeterat. 

AB Ystadbostäder 

AB Ystadbostäder visar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 19,2 (15,4) mkr vilket är betydligt 
bättre än årets beslutade avkastningskrav på 9,8 mkr. 

Det högre utfallet beror främst på att kostnader för reparationer varit lägre än beräknat. Detsamma gäller 
personalkostnaderna där vissa tjänster varit vakanta. Årets avskrivningar har varit lägre än kalkylerat. En 
försäkringsersättning erhölls under året vilken påverkade intäkterna positivt. 

Ystads Industrifastigheter AB 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 9,8 (93,3) mkr. Det beslutade 
avkastningskravet på 11,6 mkr fattades innan kommunfullmäktige godkänt förslaget att avyttra fastigheterna 
Vemmenhög 1, Liv 4, Malmö 3 samt Torna 1. 

Årets fastighetsrelaterade kostnader samt årets avskrivningar har varit lägre än budgeterat. 

Ystad Hamn Logistik AB 

Resultatet landar på -14,2 (5,6) mkr, vilket är 2,2 mkr bättre än budget och beslutat koncernbidrag för året. 

Omsättningen är 6,5 mkr bättre än budget framför allt beroende på ökad godstrafik till Polen. 
Kryssningstrafiken och intäkter för Svart- och gråvatten var ett extra tillskott i omsättningen som inte var 
budgeterad. Kostnaderna är 3,7 mkr högre än budgeten, till största delen beroende på ökade elkostnader. 
Bolagets elkostnader har under 2021 ökat extremt jämfört med 2020. Kostnaderna för svart- och gråvatten 
var inte budgeterade. Personalkostnaderna har ökat med 0,7 mkr beroende på att fler anlöp har krävt mer 
bemanning av personal i hamnen, framförallt under högsäsongen. 
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Ystads Teater AB 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt hamnar på -5,8 (-5,3) mkr. Det beslutade koncernbidraget 
täckte 5,3 mkr av underskottet och extra koncernbidrag i samband med bokslutet täckte upp resterande 
underskott vilket innebär att bolaget redovisar ett nollresultat. 

Sammantaget för periodens resultat gäller att bolaget anpassat kostnaderna så långt möjligt efter 
planeringsförutsättningarna och på intäktssidan finns under hösten en del större arrangemang. 

AB Ystads Saltsjöbad 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 3,7 (4,1) mkr vilket är 0,1 mkr sämre än 
avkastningskravet. Orsaken är främst att hyresgästen själv valt att investera i SPA-ombyggnaden i stället för 
att debiteras hyra. 

Underhållsarbete utförs med hänsyn till operatörens beläggning som efter pandemin åter är mycket hög. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Årets resultat uppgår till -2,0 (0,4) mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på 0,1 mkr. 

Pensionskostnaderna blev högre än budgeterat med 2,6 mkr. En tidigare anställd hos SÖRF hade 
anställningstid hos annan arbetsgivare som ej varit rapporterat till KPA. Detta resulterade i engångspremier 
på 1,3 mkr exklusive löneskatt. Under året har pensionsavgångar orsakat slutreglering av premier på 0,8 mkr 
exklusive löneskatt. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett positivt utfall på 2,9 mkr vilket ger ett positivt 
resultat jämfört med budget på 2,7 mkr. Enligt förbundsordningen får förbundets ökning av eget kapital 
maximalt uppgå 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna 
utifrån medlemsavgiftsandelarna. Vidare ska alkoholenheten redovisa ett neutralt utfall. I bokslutet 
reserveras därför en återbetalning av medlemsavgift till Simrishamn-, Tomelilla och Ystads kommun på 
2,8 mkr. I bokslutet reserveras också en återbetalning på 0,1 mkr till Sjöbo kommun avseende 
medfinansiering av alkoholenheten. 

Efter att reservation för återbetalningar är beaktade redovisar miljöförbundet ett positivt utfall på 0,1 mkr, 
vilket motsvarar 1 % av medlemsavgifterna till miljöförbundet exklusive alkoholenheten. Det justerade 
utfallet avviker negativt mot budget med -0,1 mkr. 

Nationell ekonomi 

Kommunens prognoser över utvecklingen av ekonomin i landet utgår från material och analyser från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Pandemin har av naturliga skäl påverkat den globala ekonomins utveckling de senaste två åren. Det kan 
dock nu konstateras att ekonomin i allt fler länder har återhämtat sig i förhållande till läget innan 
pandemiutbrottet. Även prognoserna för de kommande åren är gynnsamma med en ökning av global BNP 
med 4,3 % under 2022. 

För Sveriges del begränsades nedgången av BNP till 3,2 % under 2020, vilket kan jämföras med att 
bedömningen i augusti 2020 var en minskning med cirka 5 % för det året. Den svenska ekonomin 
återhämtade tappet under 2021 med en stark BNP-tillväxt på 4,9 %. Även den prognostiserade utvecklingen 
är positiv för det närmaste året med en ökning på 3,6 %. 

Den ovan beskrivna utvecklingen av BNP har bland annat varit en följd av att sysselsättningsnivån har 
återhämtats samt även att olika statliga stöd har bidraget till att hushållens konsumtionen kunnat 
upprätthållas. Ett orosmoln som visat sig under sista delen av 2021 är en ökad inflation. Mer om detta 
framgår av avsnitt nedan. 

 

 

BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad) 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Procentuell förändring 
mellan åren -3,2 % 4,9 % 3,6 % 1,6 % 1,4 % 1,8 % 

Sysselsättning 

Under 2020 påverkade pandemin arbetsmarknaden markant. Sysselsättningen, mätt i antal arbetade timmar, 
minskade med 3,8 % under det året. Utvecklingen har nu vänt och sysselsättningen ökade med 1,3 % under 
2021 och förväntas öka med drygt 3 % under 2022. 

Arbetslösheten steg till 8,6 % under 2020, trots statliga insatser så som permitteringsstöd. Nivån låg i princip 
kvar under 2021. Det som är noterbart är att den kvarstående ökningen till stor del avser långtidsarbetslösa 
personer (> 12 månader). Att sysselsättningen ökat utan motsvarande positiva effekter på arbetslösheten är 
en följd av att arbetskraftsutbudet ökat. 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Arbetslöshet % 8,6 % 8,8 % 7,8 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 

Sysselsättning timmar % -3,8 % 1,3 % 3,3 % 2,3 % 0,7 % 0,2 % 

Löneutveckling 

Timlönerna, enligt konjunkturlönestatistiken, ökade med 2,8 % under 2021 (2020: 2,1 %) och förväntas öka 
runt 2,5 % de närmaste åren. 

Arbetsgivaravgifter 

Under 2021 har lagstadgade arbetsgivaravgifter uppgått till 31,42 % och avtalsförsäkringar till 0,13 %. Därtill 
har kommunens verksamheter belastats med en intern avgift på 8,60 % för finansiering av 
pensionskostnader. Den totala avgiften uppgick således till 40,15 %. 

Inflation 

Under slutet av 2021 tog inflationen fart både globalt och i svensk ekonomi. I januari 2022 var 
inflationstakten i USA hela 7,5 %. För Sveriges del var inflationen 4,1 % i december 2021. Om man istället 
utgår från årstakten för 2021 stannade dock den svenska inflationen (KPIF) på 2,4 %. 

I förhållande till tidigare års inflation var det bränsle- och energipriserna som drivit upp den senaste tidens 
ökning. Hur långvarig effekten blir är en högintressant fråga. SKR:s bedömning är en inflationstakt (årsbasis) 
en bit över inflationsmålet på 2 % under 2022 för att därefter hamna runt eller under den målsatta nivån. I 
nuläget får dock prognoser avseende inflationen ses som extra osäkra, inte minst med tanke på osäkerheten 
om vad som generellt händer i omvärlden och mer specifikt gällande utvecklingen i USA. 

I nedanstående tabell framgår förväntad utveckling utifrån två inflationsmått; KPI respektive KPIF. 
Skillnaden är att i KPIF exkluderas effekten av ändrad ränta. 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

KPIF 0,5 % 2,4 % 2,8 % 1,2 % 1,7 % 2,0 % 

KPI 0,5 % 2,2 % 2,7 % 1,4 % 2,1 % 2,4 % 

Räntan 

Efter ett flertal år med historiskt låga räntenivåer har det skett en förändring under andra halvåret 2021. Det 
har blivit tydligt att marknaden förväntar sig stigande styrräntor och därmed högre räntenivåer på lån med 
korta bindningstider inom de närmaste åren. En utveckling som för kommunens del redan visat sig på 
upplåning med längre bindningstider. Ett lån med ränte- och kapitalbindning på 5 år hade för kommunens 
del i augusti 2021 en ränta på ungefär 0,4 %. Ett halvår senare var nivån ungefär det tredubbla. Således är 
räntenivån för lån med längre bindningstid fortsatt låg, men ökningstakten har den senaste tiden varit 
markant. 

I den svenska ekonomin är det Riksbankens reporänta som utgör styrränta och som har stor betydelse för 
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räntan på lån med kort bindningstid. Från att reporäntan varit negativ från början av 2015 till början av 2020 
har därefter nollränta gällt. Riksbankens bedömning i februari 2022 är att det inte kommer att ske någon 
höjning förrän 2024. Andra bedömare tror på en tidigare höjning, exempelvis SKR:s prognos är en första 
höjning under 2023. 

Med tanke på Ystads kommuns betydande låneskuld är ränteutvecklingen av särskilt intresse. 

Det kommunala skatteunderlaget 

Kommunernas viktigaste intäktskälla är skatteintäkterna. Detta innebär att utvecklingen av skatteunderlaget 
har en stor påverkan på kommunernas ekonomi. De faktorer som påverkar skatteunderlagets utveckling 
mest är sysselsättnings- och löneutvecklingen. Åtminstone på längre sikt kan det dock antas finnas ett 
samband mellan lönernas påverkan på skatteintäkterna och kommunernas egna lönekostnader. 

Som framgår av tidigare avsnitt har de senaste årens samhällsekonomiska utveckling blivit betydligt bättre 
än vad som befarades när pandemin slog till i inledningen av 2020. I nedanstående tabell visas SKR:s 
prognos för det kommunala skatteunderlagets utveckling från augusti 2020, basen för kommunens 
budgetbeslut för 2021, och prognosen från december 2021 som ligger till grund för bokslut 2021. 

Det kan konstateras att skillnaden i utveckling mellan de båda prognoserna har inneburit att det kommunala 
skatteunderlaget var drygt 3 % högre 2021 enligt prognosen från december 2021 jämfört med bedömningen 
från augusti 2020. Något som tydligt visar att pandemins förväntat negativa inverkan på kommunernas 
skatteunderlag överskattades, inte bara av SKR utan även av andra prognosmakare. Den bättre utvecklingen 
är en viktig, kanske den viktigaste, förklaringen till att kommunerna totalt sett kommer att visa starka resultat 
för 2021. 

För 2022 och åren därefter visar den senaste prognosen en generellt sett normalt ökningstakt av 
skatteunderlaget. 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SKR, dec 2021 2,1 % 4,6 % 3,5 % 3,7 % 3,4 % 3,7 % 

SKR, aug 2020 2,4 % 1,3 % 3,9 % 4,0 % 2,7 % 3,3 % 

Kommunernas ekonomi 

Kommunerna visade ett mycket starkt ekonomiskt resultat under 2020. Resultatet 35 miljarder kr 
motsvarade närmare 6 % av skatteintäkter och generella bidrag. Även för 2021 bedöms utfallet visa ett starkt 
resultat. Det finns emellertid i nuläget inget slutligt utfall för samtliga kommuner. SKR:s bedömning från 
oktober 2021 visade ett bedömt överskott på 27 miljarder kr. 

En mycket viktig förklaring till de senaste årens goda resultat är att pandemin ursprungligen bedömdes få 
betydande negativa effekter på kommunernas skatteunderlag vilket skulle medföra att skatteintäkterna blev 
markant lägre än tidigare förväntat. Staten beslutade, framför allt av detta skäl, successivt under 2020 om 
ökade statsbidrag till kommunerna. Totalt sett ökades de generella statsbidrag till kommunerna med 22,2 
miljarder mellan 2019 och 2020, varav 18,7 miljarder kr under pågående budgetår. Av dessa 18,7 miljarder kr 
finns motsvarande 15,7 miljarder kr kvar som nivåhöjning även under 2021. 

Det kan nu konstateras att pandemin under de två senaste åren inte har inneburit så stora negativa effekter 
på det kommunala skatteunderlaget som det ursprungligen prognostiserades, se avsnittet "Det kommunala 
skatteunderlaget". Ett skäl till detta var statliga pandemirelaterade åtgärder som hållit i gång 
samhällsekonomin trots Covid -19. Som exempel på sådan åtgärd som varit positiv för de kommunala 
skatteintäkterna kan nämnas det statliga permitteringsstödet. 

I sammanhanget kan noteras att utifrån hittills fattade beslut kommer de generella statsbidragen att minska 
med 1,4 miljarder mellan 2022 och 2023 samt med ytterligare 3,5 miljarder till 2024. Samtidigt visar aktuella 
prognoser för de närmaste åren en god utveckling av det kommunala skatteunderlaget. Det bör sammantaget 
finnas förutsättningar för att kommunerna som grupp ska kunna uppnå ett tillfredsställande resultat även 
för 2022 
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Befolkning 

Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 31 560 vilket är en ökning med 590 
personer. Ökningen motsvarar 1,9 % och den genomsnittliga ökningen de senaste 10 åren har uppgått till 
1,1 %. 

Som jämförelse kan nämnas att under 2021 ökade invånarantalet totalt i Sverige med 0,7 % och Skånes 
befolkningsökning uppgick till 0,9 %. 

 

Under 2021 föddes 288 barn medan 382 personer avled. Det innebar att kommunen hade ett 
födelseunderskott under året med 94 personer. Motsvarande underskott 2019 var 76 personer. Under året 
flyttade 2 193 personer till kommunen och 1 520 från kommunen, vilket innebar ett överskott på 673 (2020: 
500) personer. Nettosiffran för inflyttning visade att 433 personer kom från Skåne län, 156 personer från 
övriga Sverige och 84 personer från utlandet. 

 

Bostäder 

Under 2021 beviljades 475 bygglov vilket var en ökning med 52 stycken jämfört med utfallet 2020 som 
uppgick till 423 st. Byggloven under 2021 möjliggjorde för 364 bostäder. Andelen bygglovsärenden som 
klaras inom 10 veckor (från komplett ärende till beslut) uppgick till 79 %. Till följd av personalvakanser och 
ökad svårighetsgrad i enskilda ärenden har andelen minskat från 99 % 2020. 

Totalt har slutbesked meddelats för 400 nya bostäder i Ystad. Det innebär en ökning med 91 från 2020. 
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Näringsliv 

Senaste statistiken från Boverket gällande nyregistrerade och avslutade företag visar på rekord i 
nyregistrerade företag om vi ser sex år tillbaka i tiden. Det är även rekordlågt avslutande av företag under 
samma tidsperiod. Det var många som förra året avslutades under pandemiåret, men också en snabb 
återhämtning. 

Sverige i stort har klarat pandemin väl och har fortsatt tillväxt, Ystads kommun har klarat sig bättre än 
rikssnitt. 

Ystads kommun har en god lönsamhet och god tillväxt i förädlingsvärde, anställda och företag. 
Innovationskraften är hög och företagarnätverken är starka. Antalet arbetsställen är större än antalet företag. 
99,4 procent av alla företag är småföretag i Sverige, men den statistiken är inte tillgänglig på kommunnivå. 
Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än 10 anställda och hela 96,2 procent har färre än 50 
anställda. Småföretagen utgör en stor majoritet av samtliga företag i kommunen. 

Ystad placerade sig på plats 81 i Svenskt Näringslivs ranking 2021, vilket innebär en förbättring av tio platser 
jämfört med förra året, vilket är ett trendbrott efter tre års tapp och innebär att Ystads kommun återigen är 
på den övre tredjedelen i landet. 

Under året har vägledningen Ystadmodellen spridits över landet och konceptet FNs hållbarhetsmål ett 
smörgåsbord för nya affärer som initierades 2018 har fortsatt att växa. Konceptet utgår från FNs 17 globala 
mål som en katalysator för tillväxt. I linje med Agenda 2030 arbetas för ekonomisk-, social- och 
klimatmässigt hållbar affärsutveckling. 

Kompetensförsörjning är en viktig fråga gällande företagsklimatet och företagens möjlighet att växa. Här 
har Kompetenskompassen initierats för att arbeta strategiskt med hållbar kompetensförsörjning. 

Ett arbete pågår med att ta fram en ny näringslivsstrategi utifrån en tillväxtplan. Workshops med 
företagarorganisationer har arrangerats och under 2022 planeras Näringslivstrategin vara klar att antas av 
kommunfullmäktige. 

Hållbarhet 

Hållbarhetsbokslutet är en uppföljning av hur väl kommunen under året lyckats i arbetet med att nå de mål 
som ställts upp i Miljöprogrammet och Folkhälsoprogrammet. Förvaltningarna och bolagen har under året 
genomfört ett flertal olika aktiviteter inom programmens olika prioriterade områden i syfte att nå det 
gemensamma övergripande målet ”Hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik 
hälsa och livskvalitet i hela kommunen”. De aktiviteter och indikatorer som kopplas till uppföljningen av de 
olika målen beskrivs i sin helhet i kommunens hållbarhetsbokslutet. Förvaltningarna, de kommunala 
bolagen, Miljöförbundet och Energirådgivningen har också presenterat sin uppföljning för 
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott för att ge möjlighet till dialog kring resultaten och arbetet framöver. 
Några av de aktiviteter som kopplas till de sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbarhet genom 
folkhälso- och miljöprogrammen redovisas kortfattat nedan. 

• Effektiv samverkan för trygghet har startats upp under 2021. Syftet är att effektivisera det 
trygghetsskapande arbetet och öka tryggheten i det offentliga rummet genom tidiga insatser. 

• Projektet Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik (GLAP) genomfördes tillsammans 
med pedagoger och elever från åk 5 och 6 på Västerportskolan. Syftet är att testa nya metoder och 
arbetssätt som lyfter barns möjligheter att påverka sin omgivning. 

• Backa barnets hembesöksprogram är en utveckling av det uppskattade arbetssättet Växa tryggt. 
Personalen får nu möjlighet att samverka i ett eget Barnteam och följer barnet till det är 2,5 år. 

• Projektet ”musik som ett verktyg inom demensvården" innebär att musik används för att ge brukare 
med kognitiv svikt en positiv upplevelse. Resultatet har bland annat blivit färre larm och minskad 
efterfrågan på lugnande medel. 

• Aktivitetsrundan i Dag Hammarskjölds park färdigställdes under våren. Den bygger på ett koncept 
med skyltar med aktivitetsövningar som tränar hela kroppen. 

• Biblioteket i Ystad har tillsammans med Samhällsbyggnad skapat Cykelbiblioteket. Det finns tre el-
cyklar och en el-lådcykel som lånas ut gratis på bibliotekskortet. Syftet är att främja cykling, rörelse 
och att ge möjlighet att gratis låna en cykel för att se om det är något man själv vill investera i. 

• Sydkustens vattenvårdsförbund genomförde en unik undersökning av miljöstatusen i Ystad Hamn. 
Genom att placera ut musselkorgar på fyra olika platser och jämföra musslornas hälsostatus kan 
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slutsatser dras om belastningen av miljöstörande ämnen. 

• Ett flertal åtgärder genomfördes för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och 
cykeltrafik på bland annat Surbrunnsvägen, Gustafsgatan och Missunnavägen. 

• Som en del av Översiktsplanen har särskilt värdefulla miljöer utifrån historisk, kulturhistorisk och 
miljömässig synpunkt inventerats, avgränsats och värderats. Arbetet ska ge vägledning vid beslut 
om lovplikt eller lovbefrielse. 

• SÖSK-kommunerna har i ett gemensamt LONA-projekt inventerat jätteloka längs fyra vattendrag. 
Inventeringen ska resultera i en långsiktig, kommungemensam strategi för hantering av jättelokan. 

• Kommunens första kemikalieplan antogs. Kemikalieplanen innehåller riktlinjer för hur kommunens 
verksamheter ska efterleva lagstiftningen, fasa ut farliga ämnen samt samordna de verksamheter 
som hanterar kemikalier. 

• Inför sommaren uppmanades kommunens invånare och besökare att ta cykeln till stranden genom 
en stor informationskampanj. Syftet var dels att få fler att förstå både de miljömässiga och 
hälsomässiga fördelarna med att cykla, dels att minska trycket på bilparkeringen vid stranden. 

Bedömningen generellt är att Ystads kommun arbetar aktivt med aktiviteter för att nå målen i såväl 
folkhälso- som miljöprogrammet. Dock krävs fler insatser för att nå målen. I de flesta fall är utvecklingen 
svagt positiv, men när det gäller målen En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt samhälle (Miljöprogrammet) samt 
Stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna skillnader i hälsa och Jämlika förutsättningar för livslångt 
lärande (Folkhälsoprogrammet) är utvecklingen något mer negativ. Genom kommunens styrmodell följs det 
övergripande målet upp genom indikatorer och genomförda aktiviteter. Detta bidrar till att identifiera var 
kommunens utmaningar finns och på så sätt hitta ändamålsenliga åtgärder för att möta dessa. 

Balanskravsresultat 

Årets resultat uppgick till 79,0 mkr. I avstämningen mot balanskravsresultatet måste enligt regelverket 
realisationsvinster exkluderas. Dessa uppgick till 3,0 mkr och balanskravsresultatet blev således 76,0 mkr. 
Kommunen har inga negativa balanskravsresultat från tidigare år att återställa. 

Detta ekonomiska resultat medförde att det fanns utrymme att reservera 57,7 mkr till 
resultatutjämningsreserven. Beloppet motsvarar vad balanskravsresultatet översteg 1 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. 

Samtidigt har kommunen efter avsättningen i samband med bokslut 2020 redan en resultatutjämningsreserv 
på 146,1 mkr, en nivå som bedöms vara tillräcklig. Därtill får det anses viktigt att hela 2021 års resultat även 
långsiktigt utgör en finansieringskälla avseende kommunens investeringsverksamhet och att inte en del 
reserveras för att möjliggöra täckning av eventuella framtida underskott. Av dessa båda skäl görs ingen 
ytterligare reservering till resultatutjämningsreserven. 

I årsredovisningen för 2020 reserverades 15,0 mkr till en social investeringsfond. Av motsvarande skäl som 
för resultatutjämningsreserven görs ingen ytterligare reservering i nu aktuell årsredovisning. 

Kommunens avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr 2021 2020 2019 

    

Årets resultat, prognos enligt resultaträkningen 79,0 64,8 16,7 

Reducering av samtliga realisationsvinster -3,0 -2,7 -0,1 

Ändring redovisningsprincip   -22,0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 76,0 62,1 -5,4 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)  -22,6  

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)    

Balanskravsresultat 76,0 39,5 -5,4 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Årets resultat 

Årets resultat för kommunen blev ett överskott med 79,0 mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
på 10,1 mkr. Årets resultat blev således betydligt bättre än budgeterat. Nedan förklaras de viktigare 
avvikelserna mot budget. 

Nämnderna har sammantaget en positiv avvikelse mot budget på 24,3 mkr. De största överskotten gentemot 
budget har samhällsbyggnadsnämnden med 10,8 mkr (varav 2,7 mkr avser realisationsvinster vid 
försäljning), gymnasienämnden med 9,7 mkr samt barn- och utbildningsnämnden med 6,2 mkr. Den enda 
nämnd som visade ett underskott mot budget var socialnämnden. Den negativa avvikelsen för denna nämnd 
uppgick till 6,4 mkr. Eftersom nämnden har fått ett tilläggsanslag på 8 mkr under 2021 låg den underliggande 
obalansen kvar på ungefär samma nivå som 2020 (-15 mkr). Övriga nämnder redovisade ett samlat överskott 
på 4,0 mkr. 

Inom finansiering och kommungemensamt redovisades en positiv avvikelse gentemot budget på 44,6 mkr. 
Skatteintäkter och statsbidrag har överträffat budgeten med 48,3 mkr. Finansnettot har en positiv 
budgetavvikelse på 10,9 mkr. Samtidigt har vissa särskilda exploateringsfrågor belastat med en negativ 
budgetavvikelse på 14,8 mkr. 

Ett skäl till att 2021 års resultat blev bättre än föregående års, 79,0 mkr jämfört med 64,8 mkr, var att 
utdelningen från kommunens bolag uppgick till 30 mkr, vilket kan jämföras med 20 mkr under 2020. 

På koncernnivå uppgick resultatet 2020 till 166,8 mkr. Det positiva resultatet inkluderade Ystads 
Industrifastigheter AB:s realisationsvinst på 81,9 mkr från försäljning av fastigheter på Regementsområdet. 
För 2021 var koncernens resultat 82,0, det vill säga ungefär i nivå med 2020 års resultat exklusive den 
nämnda realisationsvinsten. 

Årets resultat, mkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Kommunen 36,4 -15,3 16,7 64,8 79,0 

Koncernen 76,8 14,9 40,8 166,8 82,0 

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 därefter, med undantag för 2018 och 2019, har 
ytterligare medel reserverats och reserven uppgår i nuläget till 146,1 mkr. 

Det ekonomiska resultatet för 2021 innebär ett utrymme att reservera ytterligare 57,7 mkr till 
resultatutjämningsreserven. Av skäl som framgår under avsnittet "Balanskravsresultatet" görs dock ingen 
ytterligare reservering. 
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Årlig förändring av eget kapital 

Kommunens eget kapital ökade med 5,1 % under 2021. Ökningstakten var god även 2020, 4,4 %. För 2019 
var ökningstakten mer blygsam och under 2018 minskade till och med eget kapital med 1,0 %. 

Hela koncernens egna kapital ökade med 4,4 % under 2021 och under 2020 med 9,9 %. Den höga ökningen 
2020 inkluderar tidigare nämnd realisationsvinst vid fastighetsförsäljning inom Regementsområdet. 
Exklusive denna vinst uppgick ökningen 2020 till 5,1 %. 

 

Värdesäkring av eget kapital 

Långsiktigt bör det egna kapitalet inflationskyddas så att kommunens ekonomiska ställning realt sett inte 
blir sämre. Detta innebär att kommunen årligen bör ha ett överskott som är högre än inflationen. 

2021 års överskott på 79 mkr innebar att det egna kapitalet ökade med 5,1 % att jämföra med inflationen 
(KPI) på 2,2 %. Under 2018 och 2019 ökade inflationen snabbare än kommunens ökning av eget kapital. 
Genom de goda ekonomiska resultaten 2020 och 2021 har en återhämtning skett. 

 

Nettokostnadernas (exkl 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, exklusive avskrivningar, av skatteintäkter och generella statsbidrag samt 
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utjämning" är ett tal som visar denna balans. 

Skillnaden gentemot kommunens finansiella mål (se avsnittet om uppföljning av finansiella mål) är alltså att 
detta tal exkluderar kommunens avskrivningar. För 2021 uppgick andelen till 84,1%. Nivån var lägre och 
därmed ekonomiskt bättre än de föregående åren, vilket bland annat kan förklaras med att kommunens 
avskrivningar successivt ökat till följd av investeringsnivån. 

 

Likviditet 

Kommunens likviditet utgör betalningsberedskapen på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, kassa 
och bank. Likviditeten per sista december 2021 uppgick till 419 mkr. Nivån var betydligt högre än vid 
föregående årsskifte då beloppet uppgick 247 mkr. Vid utgången av 2019 var likviditeten 488 mkr. 

Noteras bör att behållningen i kassa/bank inkluderar hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens 
likviditet ingår. Kommunens egen likviditet uppgick vid utgången av 2021 till 233 mkr, en nivå som kan 
jämföras med 6 mkr ett år tidigare. 

 

Investeringar 

Kommunens investeringar uppgick under året till 355,4 mkr jämfört med budgeterat 575,8 mkr. Detta 
innebar en genomförandegrad på 62 %. 

Av investeringarna avsåg 194,6 mkr den skattefinansierade verksamheten, varav 62,3 mkr inlösen till 
Lantmännen för Hamnen 2:10-2:14. Investeringarna inom de taxefinansierade verksamheterna (hamnen, 
vatten och avlopp samt avfall) uppgick till 160,8 mkr. Av beloppet avsåg 83,0 mkr vatten- och 
avloppsverksamheten. Därtill ingick avseende hamnen 2021 års del av Färjeläge 7/8, 41,9 mkr. 
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Investeringsvolymen i kommunen har de senaste åren varit hög. Framförallt har detta gällt åren 2019 och 
2020, år vars nivåer har påverkats mycket av investeringarna i Färjeläge 7/8. Men även om denna 
hamnutbyggnad exkluderas har investeringarna varit förhållandevis omfattande och uppgått till i genomsnitt 
19 % av skatteintäkter och statsbidrag åren 2018-2020 (snittet i Skåne var för samma period cirka 13 %). 
För 2021 uppgick kommunens investeringar, exklusive hamnutbyggnaden, till 17 % av skatteintäkter och 
statsbidrag. 

Koncernens investeringar 2021 uppgick till 467,3 mkr. Således har bolagen och förbunden investerat 
111,9 mkr under 2021, att jämföra med 173 mkr 2020. Det var framförallt Ystadbostäder som hade en lägre 
investeringsnivå under 2021. 

Egenfinansieringen av investeringarna var för kommunens del låg både 2019 och 2020 och uppgick till 25 % 
respektive 27 %. Samtidigt var, som tidigare nämnts, detta två extra investeringstunga år till följd av Färjeläge 
7/8. Under 2021 uppgick egenfinansieringen till 91 %, en hög andel som beror på det starka ekonomiska 
resultatet. Om hela den fastställda investeringsbudgeten hade använts under 2021 skulle istället andelen ha 
varit cirka 56 %. 

 

Försäljning av anläggningstillgångar 

Vinst vid försäljning av tillgångar uppgick till 3,0 mkr. Den största delen avsåg vinst vid försäljning av 
fastigheten Ebbas Hus, 1,4 mkr. Resterande försäljningsvinster gällde bostadsrätt, maskiner samt datorer. 

Långfristiga skulder 

Kommunen utgör koncernbank, vilket innebär att kommunen gör all den upplåning som behövs inom 
kommunkoncernen. Vidareutlåning sker sedan till bolagen. Denna samordning bedöms bidra till bättre 
räntemässiga villkor. 

Under året har kommunens låneskuld i banker och kreditinstitut ökat med 194 mkr till 4 042,7 mkr. Den 
del av låneskulden som är hänförligt till kommunen är 2 593,9 mkr (2020: 2 329,9 mkr) och den del som 
vidareutlånats till bolagen är 1 448,8 mkr (2020: 1 518,8 mkr). 

Av upplåningen har 96 % fast ränta och 4 % rörlig ränta. Det kan konstateras att framförallt kommunen de 
senaste åren genomfört större investeringar vilket ökat låneskulden markant. Sedan utgången av 2016 har 
koncernens upplåning ökat med drygt 1,7 mdkr, varav kommunens del har uppgått till närmare 1,6 mdkr. 

Som långfristig skuld räknas utöver ovan nämnda upplåning även exempelvis skuld för anslutningsavgifter 
och skuld för erhållna investeringsbidrag. Det är inte tillåtet att nettobokföra investeringsbidrag mot 
investeringsutgift utan dessa ska istället skuldbokföras och löpande lösas upp. 

Under 2021 har dessa övriga långfristiga skulder ökat med 117 mkr. Av beloppet avser cirka 38 mkr att 
kommunen under året erhållit ytterligare investeringsbidrag gällande Färjeläge 7/8. Totalt sett har hittills 
131 mkr erhållits i investeringsbidrag av beräknade cirka 250 mkr. Osäkerhet råder kring bidragets slutliga 
värde inklusive redan erhållet belopp. 

I diagrammet nedan ingår kommunens respektive koncernens samtliga långfristiga skulder. Koncernens 
totala långfristiga skuld uppgick till 4 304,5 mkr vid årsskiftet och har ökat med 311,2 mkr under året. 
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Låneportföljens storlek och sammansättning 

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

Kommuninvest Fast 3 796,7 0,40 % 

Kommuninvest Rörlig 166,0 -0,04 % 

Nordiska investeringsbanken Fast 80,0 0,71 % 

Summa  4 042,7 0,38 % 

Kapitalbindningstid/kapitalbindningsstrategi 

Normportfölj  

Kapitalförfall (årsintervall) Belopp (mkr) Andel Min Andel förfall Max 
Förfall per 
2021-12-31 

0-1 1 161,0 0% 30% 29% 

1-3 1 562,7 0% 40% 39% 

3-5 1 069,0 0% 40% 26% 

5-7 250,0 0% 40% 6% 

7-10 0,0 0% 40% 0% 

Summa 4 042,7   100 

Räntebindningstid/Räntebindningsstrategi 

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

Förfall per 2021-12-
31 

0-1 1 261,0 25% 50% 32% 

1-3 1 462,7 10% 40% 36% 

3-5 1 069,0 10% 40% 26% 

5-7 250,0 0% 20% 6% 

7-10 0,0 0% 20% 0% 

Summa 4 042,7   100 
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Finansnetto 

Finansnettot utgörs huvudsakligen av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. 

Efter nästan fem år med negativ reporänta (styrränta) höjde Riksbanken nivån till en nollränta i januari 2020. 
Denna ränta har varit oförändrad sedan dess. Riksbankens bedömning i februari 2022 är att styrräntan 
kommer att höjas först 2024. 

Den låga räntenivån under angiven period har haft stor påverkan på kommunens finansnetto och därmed 
ekonomi. En ränteförändring får stor effekt eftersom kommunens låneskuld uppgår till cirka 4 miljarder 
kronor, varav närmare 2,6 miljarder avseende kommunen och resten bolagen inom koncernen. 

I kommunens finansiella intäkter ingår en utdelning från koncernens bolag. För 2020 var beloppet 20 mkr 
och för 2021 uppgick utdelningen till 30 mkr. 

 

Soliditet 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som har finansierats med egna medel. Soliditeten för kommunen uppgick 2021 till 24,6 %, vilket 
är en i princip oförändrad nivå jämfört med föregående år (2020: 24,5 %). 

Enligt den så kallade ”Blandmodellen” ska pensioner som intjänats före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Inkluderas pensionsåtaganden före 1998 uppgick soliditeten till 
17,5 % för 2021, att jämföra med 16,8 % 2020. Förbättringen är en följd av att ansvarsförbindelsen avseende 
pensioner har minskat under 2021. 

I koncernen uppgick soliditeten till 28,0 %, vilket är en något lägre än föregående år då nivån var 28,4 %. 

 



Årsredovisning 2021 24(139) 

Panter och ansvarsförbindelser 

Storleken på borgensåtagande och ansvarsförbindelser framgår av nedanstående diagram. 

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 upptagna lån från Kommuninvest var vid årsskiftet 3 963 mkr. Denna 
borgensförbindelse har ökat de senaste åren då kommunens ökade upplåning har skett från Kommuninvest. 

Pensionsförpliktelserna gentemot KPA är den näst största. Vid 2021 års utgång uppgick ansvarsförbindelsen 
för pensioner och löneskatt till 471 mkr. Detta är en minskning med 18 mkr jämfört med 2020. 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. 

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

Risken att behöva infria några av kommunens borgensåtagande bedöms som liten. 

 

Pensionsskulden 

Äldre pensionsintjänande, det vill säga före 1998, redovisas i kommunerna under ansvarsförbindelser 
utanför balansräkningen. 

Kommunens totala pensionsskuld uppgick vid utgången av 2021 till 563,3 mkr, varav 470,6 mkr avsåg 
ansvarsförbindelsen. Detta innebar att 83,5 % låg utanför balansräkningen. 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 till de anställda för individuell (avgiftsbestämd) del. När det 
gäller förmånsbestämd ålderspension har kommunen från och med 2002 tecknat en pensionsförsäkring med 
fortlöpande premiebetalning. KPA svarar för utbetalning och försäkringsrisk avseende dessa delar. 

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 524,1 mkr 2018, till 
511,5 mkr 2019 och fortsatte ned till 489,2 mkr 2020. Vid utgången av 2021 uppgick ansvarsförbindelsen 
som nämnts ovan till 470,6 mkr. Eftersom det inte tjänas in nya förmåner inom ansvarsförbindelsen 
kommer denna del att successivt minska. 

Årets totala pensionskostnader exklusive löneskatt uppgick till 102,6 mkr, varav 28,7 mkr avsåg utbetalda 
pensioner till pensionärer från ansvarsförbindelsen. 

Ystads kommun använder pensionsmedlen för återlån i verksamheten. 
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Pensionsåtagande (inkl löneskatt), mkr 

  2021 2020 2019 

Individuell del (kortfristig skuld) 51,2 51,9 51,4 

Avsättning till pensioner 41,5 29,6 30,4 

Pensionsförpliktelse 470,6 489,2 511,5 

Total pensionsskuld 563,3 570,7 593,3 

Pensionsförpliktelse (KPA), mkr 

  2021 2020 2019 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 126,6 109,7 100,4 

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde:    

Totalt pensionsförsäkringskapital 161,2 145,7 129,7 

-varav överskottsmedel 0,6 0,0 0,0 
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Utvärdering av god ekonomisk hushållning 

Förutsättningar / Övergripande mål Utfall Indikatorer 

Varje elevs bästa skola – en skola för alla och för var och en 
 

Kommentar 
Under året har överlag ett väldigt gott arbete genomförts för alla åldrar och 
kommunen ser en fortsatt hög måluppfyllnad och höga siffror gällande exempelvis 
nöjdhet. Detta trots pandemin och de anpassningar som gjordes. Årskurs 7-9, 
gymnasiet och vuxenutbildningen har haft distansundervisning under våren. Under 
hösten har närundervisning skett för i princip alla med fortsatta anpassningar i 
verksamheten. Arbetet med att analysera effekterna av distansundervisningen och 
det "stängda" samhället har påbörjats. 

Staten har tilldelat extra medel för 2022 för att kompensera för det kunskapstapp 
som pandemin inneburit. Det kommer att vara ett fokusområde för utbildningen 
under 2022, att hitta kompensatoriska insatser för de elever som behöver det. 

Utifrån rådande omständigheter bedöms målet uppnått för 2021. 

 

 

Ystadsborna har goda möjligheter till inflytande. Boende, besökare och verksamma 
upplever god service och gott bemötande vid kontakt med kommunen 
 

Kommentar 

Vid SCB:s medborgarundersökning fick Ystads kommun generellt ganska höga betyg 
utav medborgarna sett i relation till övriga 274 kommuners resultat. Kommunen har 
goda resultat inom områdena bemötande, service och verksamhet. Där resultatet 
sticker ut åt negativt håll handlar det om medborgarnas känsla av delaktighet och 
möjlighet att påverka kommunens utveckling. Det är liknande resultat i övriga landet. 

Ystad har under året haft 10 kryssningsanlöp och vid undersökning anger 94 % att 
de var nöjda med besöket, varav 63 % var mycket nöjda. 

Kommunen har utvecklat ett antal nya e-tjänster vilket bidrar till ökad servicenivå till 
kommuninvånarna. Arbetet med komplexa företagsärenden har fortgått och 
kommunens företagslots är uppskattad av näringsliv och medborgare. 

Den sammanvägda bedömningen är att målet har uppfyllts. 

 

 

Kommunen växer genom attraktiva boendemiljöer, goda 
kommunikationsmöjligheter och ett framgångsrikt näringsliv 
 

Kommentar 

Ystad växer, befolkningen ökar och det byggs mycket. Att kommunen inte bara 
planerar utan att det faktiskt byggs visar att det finns byggföretag som vill och vågar 
satsa i Ystad. Att bostadspriserna stiger, parallellt som det byggs, visar på 
attraktivitet. Pandemin har fört med sig ett ökat intresse för boende på landsbygden, 
vilket märks genom mer satsningar även i de mindre orterna. Ystads utbud och 
kvalitet på såväl rekreationsmiljöer och kulturutbud bidrar till attraktiviteten. 
Planberedskapen är god, om än inte för småhustomter - antalet färdigställda bostäder 
är högre än någonsin. Ystadbostäder har bidragit med 68 nya bostäder i två 
förtätningsprojekt. 

Trädgårdsstaden är ett exempel på tillgängliga bostäder i attraktivt läge som lockar 
både nya invånare och för med sig flyttkedjor som frigör bostäder i flera steg inom 
kommunen. På Öja industriområde fortsätter kommunen att sälja mark till 
verksamheter, kommunen börjar ha begränsad markreserv för 
verksamhetsetableringar. Ystad Industrifastigheter planerar för att möta upp till 
efterfrågan av lokaler. 

Kommunen har lagt grunden för ett mer strategiskt arbete inom trafik och transport 
och inom SÖSK drivs aktiv samverkan gällande infrastrukturfrågor som näringslivet 
lyft fram som avgörande för tillväxt. Näringslivets utveckling har påverkats av 
pandemin, men antalet nyregistrerade företag är rekordhögt. Elenergiförsörjningen 
utgör en nationell utmaning, men kunderna i Ystad upplever hög leveranssäkerhet. 
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Förutsättningar / Övergripande mål Utfall Indikatorer 

Genom samverkan med andra kommuner och aktörer bidrar Ystads kommun till en 
stark regional utveckling 
 

Kommentar 

Bruttoregionalprodukten för såväl Ystad som SÖSK-kommunerna har under de 
senaste åren varit väldigt stark med en genomsnittlig tillväxt på mellan 3 - 5 % för 
samarbetsområdet. Mätningarna eftersläpar två år och uppgifter finns fram till 2019. 
För Ystads del var det senaste uppmätta utfallet 1,7 % för 2019 vilket är en positiv 
tillväxtindikation. Förväntningen är att trenden fortsätter 2020, med reservation att 
pandemiåren 2020-2021 kan påverka detta i negativ riktning. 

Det preliminära utfallet för antal gästnätter var cirka 316 000 stycken, vilket är det 
högsta utfallet sedan mätningarna började göras 2011. Antalet gästnätter inom 
SÖSK-kommunerna uppgår till cirka 686 000 vilket också är det högsta uppmätta 
utfallet. 

Trenden med ökande befolkning i Ystad och SÖSK-kommunerna fortsätter och 
Ystads befolkning har ökat med cirka 1,9 % under de första 12 månaderna. 

Samverkan pågår inom en rad olika områden, bland annat inom infrastruktur samt 
gemensam utvecklingsplan kopplat till den regionala utvecklingsstrategin. Inom 
SÖSK sker samverkan inom bland annat grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. En gemensam säkerhetsorganisation har tagits fram. 

Den sammanvägda bedömningen är att målet är uppfyllt. 

 

 

Hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och 
livskvalitet i hela kommunen 
 

Kommentar 

Ystad har grundläggande förutsättningar genom säkerställd dricksvattenförsörjning 
och funktionella faciliteter för rekreation och aktiv fritid, inom kultur, friluftsliv och 
idrott. Kommunen driver aktivt strategiskt arbete som kopplar till Agenda 2030 och 
arbetar med att stödja företag i deras hållbarhetsarbete. Ystad Energi erbjuder 
kunder fossilfri el och fjärrvärme. 

Kommunen har aktuella handlingsplaner gällande minskad klimatpåverkan, inom till 
exempel transport och fordon, gällande energiomställning i fastighetsbeståndet samt 
för att minimera negativa effekter av klimatförändringar. Utöver klimatförändringar 
som hotar kommunens stränder, finns finansiella utmaningar för att upprätthålla en 
hållbar kvalitet och attraktion. Investeringsutrymmet begränsar kommunens 
möjlighet att förvalta tillgångar som infrastruktur och fastigheter. 

I mätningen Aktuell hållbarhetsranking hamnar Ystads kommun på plats 69 av 290 i 
2021 års kommunrankning. I kommungruppen mindre städer och 
landsbygdskommuner placerades Ystad på plats 20 av 136. I länsplacering placerades 
Ystad på plats 11 av 33 i Skåne län. I tidningen Fokus ranking, Här är det bäst att 
leva, placerar sig Ystad på plats 44. 

Ystads kvalitativa livsmiljöer har utvecklats genom satsningen på meröppna bibliotek 
och har ställt om med både digitala- och utomhusarrangemang. Betydelsen av 
tillgänglig kultur har blivit tydlig under pandemin och kommunen arbetar för att 
erbjuda kultur på fler platser. Såväl grönyteskötslen som fritid har möjliggjort för 
mer uteaktiviteter, där Ungdomens hus och Källan utgör naturliga samlingsplatser. 

Det pågående arbetet med landsbygdsstrategin bedöms kunna tydliggöra hur 
kommunen arbetar för attraktiva livsmiljöer i hela kommunen, och vilken roll 
kommunen kan ta utan att vara markägare eller verksamhetsansvariga. 

 

 

Stöd, vård och omsorg ges utifrån den enskildes behov och förutsättningar 
 

Kommentar 

Under senare delen av året har bristen på särskilda boende- och korttidsplatser blivit 
än mer ansträngd. Det påverkar i första hand den enskilde och dess anhöriga ur ett 
trygghetsperspektiv, även om verksamheten försöker att kompensera hjälpen. En 
annan aspekt är att det medför ökad belastning på förvaltningens andra 
verksamheter och administration. Nämnden har i några ärenden kunnat lösa boende 
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Förutsättningar / Övergripande mål Utfall Indikatorer 

med de närliggande kommunerna. Tillsynsmyndigheten IVO har i ett antal ärenden 
begärt att kommunen vitesföreläggs för att särskilda boendeplatser inte verkställs 
inom rimlig tid. 

Resultatet för kommunens kvalitet i korthet (KKiK) medianvärde är 18 dagars 
väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum och medelvärdet är 37 
dagar inom särskilt boende. Mätperioden sker under det första halvåret 2021. 
Utbyggnationen av det särskilda boendet Ljuskällan är igångsatt och väntas stå klart 
2023. För nyproduktion av Trädgårdsstaden håller tidigare programhandling att 
uppdateras. 

Inom LSS kvarstår behovet av fler boendeplatser som tidigare år. Under senare delen 
av året har ett samarbete inletts med Ystads bostäder kring en specifik ombyggbar 
fastighet, tillika finns även en tomt att tillgå för en nyproduktion. Under året har inga 
nationella brukarundersökningar genomförts med hänvisning till pandemin. Dock 
har verksamheterna fortsatt med resultaten från tidigare år. Inom barn och familj har 
man medvetet arbetat för att hålla nere utredningstiderna med ett gott resultat. 

Ekonomi i balans 
 

Kommentar 

• Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna: 4,3 % 
 

• Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och 
statsbidrag: Skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag ökade med 
6,1 % i förhållande till år 2020. Nettokostnaderna ökade med 5,5 % under 
samma period. 
 

• Nämndernas totala nettokostnad jämfört med budget måste vara positiv: 
Nämndernas visade sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 
24,3 mkr. 

 

 

Attraktiv arbetsplats 
 

Kommentar 

Medarbetarengagemang anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för en 
organisations förmåga att nå goda resultat. Medelvärdet för de kommuner som deltar 
och lämnar statistik till detta nationella index är 79, vilket också är Ystads resultat. 
Det avviker med en procentenhet från Ystads acceptabla värde. 
Medarbetarundersökning har genomförts under året och resultatet är att anse som 
mycket positivt särskilt med beaktande av pandemin med värdet 3.9 på en 5 gradig 
skala. 

Sjukfrånvaron under 2021 var 6,4 %, vilket är något lägre än vid  mätningen 2020 
(6,7%). Under rådande omständigheter får detta bedömas som en relativt liten 
minskning i skenet av en pandemi. Den generellt sätt låga variationen av sjuktalen 
beror sannolikt till stor del på ett effektivt arbete under pandemin med att begränsa 
smittovägarna i våra verksamheter samt snabb omställning till digitala lösningar. 

I stort sett alla ledare har genomgått steg 1 och merparten har påbörjat steg 2 i 
Utvecklande Ledarskap (UL). 

Stor andel medarbetare har tvingats till hemarbete under pandemin med nya digitala 
arbetssätt som följd. Dessa har nu blivit norm och får ses som en utveckling och 
effektivisering av våra arbetsmetoder vad gäller utbildningar, möten, etc. Riktlinjer 
för ett fortsatt arbete på distans även efter pandemin har tagits fram för att 
säkerställa ett gemensamt förhållningsätt i hela organisationen. Vidare har flera steg 
tagits i att digitalisera utbildningar, blanketter och direktrapporteringssystem för att 
underlätta vardagen för såväl chef som medarbetare. 

Medellönen för kvinnor är 32 288 och för män 31 829. 

Nya och bättre introduktionsrutiner framtagna 

Kompetensförsörjningsplan för KoU är under framtagande inom ramen för 
läraravtalet HÖK 21 

Vi är en attraktiv arbetsplats men behöver såklart fortsätta med att hela tiden 
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Förutsättningar / Övergripande mål Utfall Indikatorer 

utveckla vårt ledarskap, bibehålla en god arbetsmiljö, vårda vår värdegrund och 
skapa förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas i arbetet för att även 
framledes vara en arbetsplats som man vill stanna på eller komma till. 

Fler Ystadsbor har egen försörjning 
 

Kommentar 

Andelen öppet arbetslösa har minskat med strax över 1% jämfört med föregående 
år. Trots pandemins effekter har fler kommit ut på arbetsmarknaden. Det är oftast 
enklare arbete som erbjudits på arbetsmarknaden, vilket gynnar de grupper som är 
långtidsarbetslösa och som kommunen arbetar med på arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsenheten. Samarbetet mellan enheterna har utvecklats mycket positivt, 
vilket också gett att fler kommit i egen försörjning. I nära samarbete med 
arbetsförmedlingen har man arbetat för att arbeta långtidsarbetslösa med ett gott 
resultat. 

Samarbetet mellan försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten fortsätter 
att utvecklas vad gäller stöd till arbete, arbetsprövning och arbetsrehabilitering. Detta 
arbete har gått bra och fler har fått hjälp med att komma närmre arbetsmarknaden 
och en hel del har också fått arbete genom detta samarbete. 

Det är fortfarande en del som går från försörjningsstöd till extratjänst. Generellt 
genererar varje person som får en extratjänst, som tidigare uppburit försörjningsstöd, 
cirka 10 000 kr/månad i besparing på försörjningsstödet. Eftersom det blir färre och 
färre som får extratjänst påverkar detta naturligtvis också antalet som går från 
försörjningsstöd till extratjänst. Samtidigt arbetas det mer för att stötta personer till 
att finna arbete med stöd på annat håll än extratjänster. 

Pandemin har inte påverkat antalet som sökt försörjningsstöd i den omfattningen 
som befarades. En del av dem som sökt på grund av att de inte fått arbete på grund 
av pandemin har stått närmre arbetsmarknaden än de flesta som söker stöd av 
försörjningsenheten. Detta har gjort att de också kommit ut till en egen försörjning 
ganska fort. 

 

 

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. 

Den slutliga bedömningen av kommunens övergripande måluppfyllnad görs på kommunledningsnivå och 
resultaten avspeglas i de indikatorer som kopplats till respektive mål, samt hur väl förvaltningarnas 
nämndmål och aktiviteter bidragit till målet. 

Bedömningen bygger på en analys och sammanvägning av indikatorutfall, utfall för underliggande 
nämndmål och förvaltningsledningarnas bedömning av hur väl genomförda aktiviteter bidragit till målet. 
Bedömningen omfattar även, där det är relevant, jämförelser med andra kommuners resultat och en 
omvärldsanalys. 

När ett övergripande mål bedöms som uppfyllt för året innebär det att utvecklingen gått i önskad riktning. 
Det innebär inte att målet i sin helhet är uppnått då de övergripande målen är långsiktigt formulerade och 
gäller för mandatperioden. Utifrån resultatet görs även en gemensam analys som underlag för planering, 
något som kan innebära förändringar och nya prioriteringar. 

Vart och ett av de sju målen adresseras till berörda nämnder och bolag. Alla nämnder som har fått 
adresserade mål förväntas bidra genom olika enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen. Som stöd 
för att bedöma om målen uppfyllts mäts resultatet med indikatorer som är kopplade till målen. Dessa ger 
”indikationer” på om utvecklingen för målet är på väg i önskad riktning. Ett uppnått acceptabelt värde anses 
vara positivt bidragande till måluppfyllelsen. Två viktiga förutsättningar för att kunna uppnå målen är att vi 
har ekonomi i balans och att vi har en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs. 

Baserat på att samtliga finansiella mål uppnås samt alla övergripande mål, förutom ett, bedöms uppnås kan 
således konstateras att Ystad kommun uppnått god ekonomisk hushållning för 2021. 
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Uppföljning av övergripande finansiella mål 

Mål 1 

Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna 

Utfall: Målet är uppfyllt. 

Årets resultat blev 79,0 mkr vilket gör att nettokostnaden hamnade på 95,7 % av skatteintäkter, inklusive 
generella statsbidrag. Det innebar att utfallet gentemot målet hamnade på 4,3 %. Målet på 1 % uppnåddes 
därmed med god marginal. Utfallet utgjorde det ekonomiskt bästa värdet under den angivna femårsperioden 
enligt nedan. 

 

Mål 2 

Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag. 

Utfall: Målet är uppfyllt. 

Skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag, ökade med 6,1 % i förhållande till år 2020. 
Nettokostnaderna ökade med 5,5 % under samma period. Om inte utdelningen från kommunens bolag 
höjts med 10 mkr mellan 2020 och 2021 hade även ökningstakten avseende nettokostnaderna uppgått till 
6,1 %. 

Av diagrammet nedan framgår att för de senaste tre åren, det vill säga 2019-2021, har kommunen uppnått 
målet. Noterbart är samtidigt att ökningstakten avseende nettokostnaderna 2021 har stigit jämfört med de 
två åren senast dessförinnan. 
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Mål 3 

Nämndernas totala nettokostnad jämfört med budget måste vara positiv 

Utfall: Målet är uppfyllt. 

Nämndernas visade sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 24,3 mkr. Överskottet motsvarade 
1,3 % av budget. Den enda nämnd som hade en negativ avvikelse var socialnämnden, -6,4 mkr. 
Socialnämnden har erhållit tillskott inför 2022. 

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 omfattar 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 2021. 

Socialnämnden har en omfattande risk- och väsentlighetsanalys där huvuddelen av riskerna tillhör 
riskkategorierna verksamhet, ekonomi/administration och human resources. Ett fåtal risker med ett högt 
riskvärde har tagits med i intern kontrollplanen och följts upp löpande under året. Uppföljningen visar på 
avvikelser för ett antal kontrollmoment och förvaltningen arbetar med att åtgärda detta. De två nämnderna 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen har också omfattande risk- och väsentlighetsanalyser, och arbetet med 
intern kontroll har fungerat bra under året. Förvaltningen arbetar med att vidta åtgärder när avvikelser 
uppmärksammas, men i vissa fall finns det mer att åtgärda. Beredskapen för att säkerställa att måltider för 
äldre kan produceras vid elbortfall är ännu inte fullt ut åtgärdad. Det riskförebyggande säkerhetsarbetet har 
under året behövt fokusera på pandemin, vilket har gjort att annat säkerhetsarbete inte hunnits med i önskad 
omfattning men arbetet fortsätter under våren 2022. Ledning och Utvecklings arbete med intern kontroll 
har huvudsakligen fokuserat på ekonomi, human resources, upphandling och avtalskontroll. Arbetet har 
genomförts enligt plan där merparten av kontrollmomenten följts upp årligen. Gällande avtalskontroll och 
inköp utanför avtal genomförs uppföljningar kontinuerligt på olika områden och strävan är att arbeta mer 
proaktivt med avtalsuppföljningen. Kultur och Utbildning har löpande under året rapporterat arbetet med 
intern kontroll till de tre nämnderna inom förvaltningens område. För barn- och utbildningsnämnden är 
flera av de kontrollmoment som beslutades om 2021 fortfarande aktuella att följa upp under 2022. Ett 
kontrollmoment är lokalförsörjningen utifrån den demografiska utvecklingen, och en investeringsplan är 
framtagen utifrån de lokalbehov son finns idag. Gymnasienämndens uppföljning av kontrollmoment visar 
endast en mindre avvikelse som åtgärdats. Kulturnämndens verksamhetsområde har påverkats av 
rekommendationer, restriktioner och lagar kopplade till pandemin. Under senvåren 2021 togs beslut om att 
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ett nytt Kulturmagasin ska byggas och arbetet gällande katalogisering och digitalisering har intensifierats. 

Moderbolaget Ytornet AB har utfört arbetet med intern kontroll enligt plan och resultatet är 
tillfredsställande. En ny rutin för att förbättra informationsflödet mellan dotterbolagen och moderbolaget 
har införts och detta har medfört förbättringar. Till grund för Ystad Hamn Logistik AB:s kontrollplan ligger 
en omfattande risk- och väsentlighetsanalys där bolagets alla risker som rör den dagliga verksamheten har 
identifierats. Under året har man följt upp risker med en hög riskklassificering. Inga större avvikelser har 
noterats under året. Ystad Energi AB:s risk- och väsentlighetsanalys omfattar risker inom alla riskkategorier, 
och under året har kontroll gjorts av uppföljning av genomförda upphandlingar. För merparten av riskerna 
i AB Ystadbostäders risk- och väsentlighetsanalys bedöms det finnas tillräckligt med kontroller, men för de 
risker som tagits med i kontrollplanen kommer arbetet fortsätta även kommande år då samtliga risker kräver 
ständig uppmärksamhet. Ystad Teater AB har utfört årets arbete med intern kontroll löpande och med 
regelbunden avrapportering hos styrelsen. AB Ystads Saltsjöbad har endast ett fåtal risker i bolagets risk- 
och väsentlighetsanalys där en risk tas upp i kontrollplanen avseende brandlarmskontroll. Ystads 
Industrifastigheter har genomfört årliga kontroller av samtliga identifierade riskfaktorer i kontrollplanen. 
Arbetet kommer fortsätta med de identifierade riskerna även kommande år då samtliga risker kräver ständig 
uppmärksamhet. Inga avvikelser har noterats under året. 

De flesta 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. Som stöd för arbetet med intern kontroll använder nämnderna och 
bolagen verksamhetssystemet Stratsys. 

Händelser av väsentlig betydelse 

I samverkan inom kommunkoncernen byggdes under våren 2021 en mottagningscistern och 
förreningsanläggning på hamnens område, som möjliggör att allt så kallat grå och svartvatten från fartygen 
kan renas till ABVA-kvalitet, vilket gör det möjligt att leda vattnet vidare till kommunens reningsverk för 
slutrening innan det släpps ut till Östersjön. Ystads kommuns reningsverk är en gemensam satsning mellan 
Ystads och Skurups kommun. Den nyanslutna enheten på avloppsvattensystemet ökar Ystads kommuns 
andel av reningsverket i förhållande till tidigare andelstal, gentemot Skurups kommun. 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i januari 2016 löstes Lantmännens arrende av den så kallade 
lantmannakajen in i mars 2021. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 63 mkr. Kommunen sade upp 
arrendeavtalet för att området på sikt ska kunna möjliggöra stadsutveckling som det så kallade projekt 
hamnstaden. Visionen för hamnstaden uttrycks i Översiktsplan Staden Ystad 2030, antagen 2016 och i 
planprogram Hamnstaden godkänt som planeringsunderlag 2019. Genom hamnstaden kan centrala Ystad 
utvecklas och kompletteras med blandad stadsbebyggelse i ett attraktivt, stationsnära och havsnära, läge. På 
sikt beräknas stadsdelen rymma 1500 nya bostäder. Detaljplanearbetet för en första etapp pågår och ett stort 
antal byggaktörer har utrycks sitt intresse för att vara med på satsningen. 

Vid årsskiftet 2020/2021 skedde inflyttning i Källan, en modern och pedagogisk skola och förskola med 
barnen i fokus. Den nya byggnaden är cirka 7 400 kvadratmeter stor och rymmer 130 förskolebarn och 350 
elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Det slutliga investeringsbeloppet uppgår till cirka 240 mkr och 
genomförandet har skett som ett partneringprojekt tillsammans med Skanska. Därtill kan nämnas att 
byggnationen av Källan är det första projektet i vilket kommunens så kallade "enprocentregel" använts, det 
vill säga att i större investeringsprojekt ska 1 % av budgeten användas till konstnärlig gestaltning. 

Ystads kommun beslutade under 2016 att anta en fördjupad översiktsplan enligt vilken hela 
hamnverksamheten ska flytta till den yttre hamnbassängen för att möjliggöra en utveckling av staden Ystad 
närmare vattnet i den existerande delen av hamnområdet. 

Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att budgetera för investering i två nya färjelägen i yttre hamnen 
åren 2018-2021. Upphandling av entreprenad genomfördes 2018 och kommunen ingick ett avtal om 
totalentreprenad med Per Aarsleff A/S avseende byggnation av projektet vilket startade den 7 januari 2019. 

Ystads kommun ansökte tillsammans med rederiet Polferries och företaget GAZ-System om EU-bidrag för 
denna investering. EU meddelade i september 2018 att projektet tilldelats bidrag, för Ystads del EUR 24,4 
miljoner. Enligt Infrastruktur-departementet, som tillsammans med regeringen stöttat hamnens ansökan, är 
detta det enskilt största EU-bidrag en svensk hamn någonsin har erhållit. 

Beslutet i kommunen om genomförande av byggnation av de nya färjelägena öppnar dels upp för en ljus 
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framtid för hamnen som nu kan börja arbeta aktivt med nuvarande och framtida kunder i ett 
framtidsperspektiv, och dels är det samtidigt det första steget i Hamnstadenprojektet att möjliggöra för 
staden att flytta närmre vattnet och fortsätta att utvecklas och vara en attraktiv kommun att vistas, leva och 
arbeta i. 

Färjelägena 7 och 8 färdigställdes efter årsskiftet 2020/2021och togs i dagligt bruk i mars månad. Under 
sommaren fick Ystad besök av tio kryssningsanlöp, med turister som upplevde såväl staden som delar av 
Österlen. Dessa besök hade inte varit möjliga utan färdigställandet av de nya färjelägena. 

Väsentliga personalförhållanden 

Personalstruktur 

Per sista december 2021 var antalet tillsvidareanställda personer 2 448 st (2020: 2 418 st). 
Av dessa personer är 1 835 kvinnor och 613 män (2020: 1 849 kvinnor och 569 män). 

 

I diagrammet nedan framgår antalet tillsvidareanställda fördelade på kön i koncernens bolag samt 
kommunalförbund. 
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Personalkostnader, mkr 2021 2020 2019 

Utbetald lön inkl skattepliktiga förmåner 1 054,7 1 002,2 994,0 

Sociala avgifter, avtalsförs., löneskatt 345,2 331,4 331,5 

Retroaktiva/upplupna löner inkl PO -7,7 7,7 -0,9 

Förändring av semesterlöneskuld inkl PO 4,1 8,2 0,0 

Förändring av skuld för mer- och övertid inkl PO 0 -0,2 -0,1 

Pensionskostnader 102,6 93,8 102,3 

Summa 1 498,9 1 443,1 1 426,8 

Medellönen för tillsvidareanställningar uppgick i december 2021 till 33 007 kr (2020: 32 341 kr). 

Medellönen för kvinnor uppgick till 32 827 kr (2020: 32 108 kr). Motsvarande siffra för män uppgick till 
33 546 kr (2020: 33 096 kr). 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie 
arbetstid 2021 2020 2019 

Total sjukfrånvarotid 6,4 6,7 5,5 

Summa tid med långtidsfrånvaro 32,7 32,5 37,8 

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 7,1 7,4 6,1 

Summa sjukfrånvarotid för män 4,5 4,6 3,8 

Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 6,8 6,4 4,4 

Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 5,4 6,2 4,8 

Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 50 år eller äldre 7,3 7,3 6,5 

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. 
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Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller 

Sjukfrånvaro längd 2021 2020 2019 

1 dag 3,0 2,5 3,1 

2 -14 dagar 28,7 30,1 23,1 

15 -90 dagar 16,6 18,9 16,4 

91 - dagar 51,7 48,5 57,4 

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

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 30 
september 2021. Arbetsgivaren gjorde fortsatt karensavdrag, sjukavdrag och betalade sjuklön som tidigare 
och den anställde fick i efterhand söka ersättning från Försäkringskassan för den första dagen i sjukperioden. 

Pensioner 

Under år 2021 avgick 64 personer med pension; 40 st före 65 år, 5 st vid 65 år och 19 st efter 65 år. 

 

 

Nedan framgår förväntade pensionsavgångar i koncernens bolag samt kommunalförbund. 
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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 2021. 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 71,5 

1 % löneökning 15,0 

1 % prisförändring 8,6 

1 % avgiftsförändring 2,0 

Ränteeffekt vid 10 mkr förändrad upplåning 0,03 

1 % förändring av generellt statsbidrag 3,1 

Framtiden 

Utgångsläget är att pandemin som inleddes i början av 2020 inte haft den negativa inverkan på 
samhällsekonomin som först befarades. Under det första året uppvisades dock negativ BNP-tillväxt. För 
Sveriges del minskade BNP (fasta priser) under 2020 med -3,2 %. Men tappet har återhämtats redan under 
2021, både i Sverige och i många andra länder. BNP ökade detta år i Sverige med 4,9 %. Även för 2022 visar 
SKR:s bedömning stark tillväxt med en BNP-ökning på 3,6 % i vårt land. Därefter är prognoserna en mer 
måttlig ökning med runt 1,5 % per år. 

Den för kommunernas skatteintäkter så viktiga sysselsättningsutvecklingen bedöms fortsatt vara positiv de 
närmaste åren. För 2022 och 2023 är prognosen att antalet arbetade timmar ökar med 3,3 % respektive 
2,3 %. Sammantaget är SKR:s prognos att kommunernas skatteunderlag realt sett kommer att öka med 
2,8 % under 2022, att jämföra med 2,3 % under 2021. Även efter 2022 visar kalkylen en positiv utveckling, 
om än med en mer blygsam ökningstakt. 

Sammantaget är bedömningen att det bör finnas fortsatt goda samhällsekonomiska förutsättningar för 
kommunerna, framförallt under 2022. Om SKR:s kalkyler faller in blir förutsättningarna förhållandevis 
stabila även de närmaste åren därefter. 

Samtidigt finns det vissa orosmoln på himlen. Hanteringen av pandemin, som inneburit en snabb 
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återhämtning av samhällsekonomin, har till stor del inneburit att pengamängden i Sverige och i omvärlden 
ökats. Vid återställande av pengamängden kan tillväxttakten i ekonomin påverkas negativt och om det inte 
sker något återställande kan detta medföra en i förhållande till tidigare högre inflationstakt. Redan i slutet av 
2021 ökade inflationstakten i Sverige. KPIF-inflationen uppmättes i december till 4,1 % (i USA uppgick 
nivån till 7,5 %). Mätt som årstakt stannade dock den svenska inflationen 2021 på 2,4 %, att jämföra med 
inflationsmålet på 2 %. 

För Ystads del bör följande om nuläget tas i beaktande vid bedömning av de framtida förutsättningarna: 

• Kommunen har de senaste två åren visat starka ekonomiska resultat. Detta efter att så sent som 
2018 redovisat underskott. En viktig förklaring till den positiva utvecklingen från 2020 har varit 
statliga tillskott, framförallt med syftet att täcka upp för pandemins befarade negativa effekter på 
skatteintäkterna. När pandemin inte fick den beräknade negativa påverkan på skatteintäkterna har 
Ystad och kommunerna rent generellt kunnat redovisa goda resultat. 

• De mätningar som Rådet för främjande av kommunala analyser har gjort visade att Ystad i 
förhållande till andra kommuner avseende 2020 (senaste mätningsåret) bedömdes ha en effektiv 
skolverksamhet och äldreomsorg.  

• Kostnadsnivån inom nämnderna, med undantag för socialnämnden, ligger under 2021 inom 
tilldelade budgetramar. Socialnämnden har inför 2022 erhållit tillskott på 22 mkr, vilket bedöms ge 
förutsättningar för att även denna nämnd ska kunna hålla budgeten. 

Ovanstående visar att utgångsläget kan anses förhållandevis gott. Samtidigt finns det naturligtvis utmaningar. 
Bland dessa kan särskilt följande omnämnas: 

• Ystad är en kommun med hög upplåning. Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick låneskulden till drygt 
4 miljarder kronor, varav kommunens del var 2,6 miljarder kronor och resten avsåg kommunens 
bolag. Låneskulden gör att kommunens är extra känslig för ränteutvecklingen. Efter ett antal år med 
historiskt mycket låga nivåer har räntorna på lån med några års bindningstid ökat markant från 
hösten 2021. Kommunens genomsnittliga upplåningsränta låg på knappt 0,4 % under 2021. Att 
räntekostnaderna kommer att ta ett större ekonomiskt utrymme i anspråk de närmaste åren är bara 
att förvänta. 

• Kommunerna, inklusive Ystad, står inför en sedan länge känd demografisk utmaning. Denna 
utmaning är i grunden positiv då den avser att det blir fler äldre invånare i samhället. Prognoser 
från 2021 visar att antalet invånare 80 år och äldre från 2020 (senaste utfallsåret i prognoserna) till 
2025 beräknas öka med cirka 25 procent både i riket och i Ystad. En utveckling som kommer att 
påverka kostnadsnivån åren framöver. För Ystads del finns det redan under 2021 behov av 
ytterligare platser inom äldreomsorgens särskilda boenden. För närvarande pågår utbyggnad av 
Ljuskällans äldreboende som kommer att ge 27 nya lägenheter. Därtill planeras för ett nytt boende 
i Trädgårdsstaden med 56 lägenheter. En intressant fråga i sammanhanget är på vilket sätt staten 
framöver kommer att bidra till att underlätta för kommunerna att bland annat hantera den 
demografiska utmaningen. I nuläget är beskeden från statligt håll kortsiktiga. 

Sammantaget kan sägas att under de närmaste åren kommer det sannolikt att behövas fortsatta 
verksamhetsanpassningar med omprioriteringar såväl inom som mellan verksamheterna för att bibehålla en 
god ekonomisk hushållning. De goda ekonomiska åren 2020 och 2021 har därför kommit vällovligt för 
underlätta det fortsatta anpassningsarbetet. 

Det bör noteras att de samhällsekonomiska bedömningar som denna årsredovisning utgår från tidsmässigt 
inte har kunnat beakta den senaste tidens allvarliga händelseutveckling i omvärlden. Prognoser om framtiden 
brukar beskrivas som osäkra - denna gång är detta mer sant än vanligt. 
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1.2 Räkenskaper 

Resultaträkning (mkr)  Koncernen Kommunen 

  2021 2020 2021 2020 

Verksamhetens intäkter Not 3, 4 1 237,1 1 226,8 822,0 754,8 

Verksamhetens kostnader Not 3, 5, 6 -2 637,0 -2 517,0 -2 349,1 -2 258,9 

Avskrivningar Not 7 -324,0 -257,7 -245,1 -178,7 

Verksamhetens nettokostnader  -1 723,9 -1 547,9 -1 772,2 -1 682,8 

Skatteintäkter Not 8 1 420,1 1 331,6 1 420,1 1 331,6 

Generella stadsbidrag och utjämning Not 9 403,6 386,9 403,6 386,9 

Verksamhetens resultat  99,8 170,6 51,5 35,7 

Finansiella intäkter Not 10 2,0 4,5 43,2 37,1 

Finansiella kostnader Not 11 -19,8 -8,3 -15,7 -8,0 

Resultat efter finansiella poster  82,0 166,8 79,0 64,8 

Extraordinära poster  - - - - 

Årets resultat Not 12 82,0 166,8 79,0 64,8 
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Kassaflödesanalys (mkr)  Koncernen Kommunen 

  2021 2020 2021 2020 

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster  95,3 198,9 79,0 64,8 

Justering för av- och nedskrivningar  323,5 257,7 245,2 178,8 

Justering för medfinansiering statlig infrastruktur  1,1 0,0 1,1 1,0 

Ökning/minskning avsättningar Not 13 21,5 4,7 11,9 -0,8 

Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg Not 14 1,3 -83,9 -2,6 -2,2 

Skatt  -13,0 -31,8 - - 

Just för övr ej likvidpåverkande poster Not 15 -0,3 0,3 0,0 0,8 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  429,4 345,9 334,6 242,4 

      

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -18,3 -17,6 -45,6 -32,8 

Ökning/minskning förråd o 
exploateringsfastigheter  -21,3 21,9 -16,3 27,6 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -31,0 77,0 -104,2 144,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  358,8 427,2 168,5 381,6 

      

Investeringsverksamheten      

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -467,3 -1 091,1 -355,4 -918,2 

Försäljning av materiella anläggningstillg Not 16 5,4 131,7 5,2 3,7 

Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -0,1 -5,4 - -5,3 

Försäljning av finansiella anläggningstillg Not 16 0,7 0,0 0,6 - 

Erhållna investeringsbidrag o övriga inv 
inkomster  1,5 0,0 1,5 0,0 

Förändring finansiell leasing  0,5 0,2 0,8 0,2 

Omklassificering av exploateringstillgångar  -29,6 -0,9 -29,6 -0,9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -488,9 -965,5 -376,9 -920,5 

      

Finansieringsverksamheten      

Förändring långfristig skuld  311,2 292,1 311,3 292,4 

Ökning/minskning långfristiga fordringar Not 17 -0,7 4,7 70,0 5,3 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  310,5 296,8 381,3 297,7 

      

Årets kassaflöde  180,4 -241,5 172,9 -241,2 

Likvida medel vid periodens början  247,3 488,8 247,2 488,4 

Likvida medel vid periodens slut  427,7 247,3 420,1 247,2 
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Balansräkning (mkr)  Koncernen Kommunen 

  2021 2020 2021 2020 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggn o tekn anläggn Not 18 5 705,6 5 547,3 4 074,1 3 938,3 

Maskiner och inventarier Not 19 347,4 341,1 87,6 88,5 

Summa materiella anl.tillgångar  6 053,0 5 888,4 4 161,7 4 026,8 

Finansiella anläggningstillgångar      

Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm Not 20 24,5 24,0 49,8 49,6 

Långfristiga fordringar Not 21 11,3 10,6 1 448,8 1 518,8 

Summa finansiella anl.tillgångar  35,8 34,6 1 498,6 1 568,4 

Summa anläggningstillgångar  6 088,8 5 923,0 5 660,3 5 595,2 

      

Bidrag till infrastruktur Not 22 22,2 23,1 22,2 23,1 

      

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter  55,7 39,4 55,7 39,4 

Förråd  25,3 20,3 - - 

Fordringar Not 23 312,1 293,8 457,9 412,3 

Kostfristiga placeringar  - - - - 

Kassa och bank  427,7 247,3 420,1 247,2 

Summa omsättningstillgångar  820,8 600,8 933,7 698,9 

SUMMA TILLGÅNGAR  6 931,8 6 546,9 6 616,2 6 317,2 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital      

Årets resultat  82,0 166,8 79,0 64,8 

Resultatutjämningsreserv  146,1 146,1 146,1 146,1 

Övrigt eget kapital  1 710,7 1 543,8 1 402,5 1 337,7 

Summa eget kapital Not 24 1 938,8 1 856,7 1 627,6 1 548,6 

      

Avsättningar      

Avsättn för pens o liknande förplikt  47,7 35,6 41,5 29,6 

Övriga avsättningar  96,5 87,2 - - 

Summa avsättningar Not 25 144,2 122,8 41,5 29,6 

      

Skulder      

Långfristiga skulder Not 26 4 304,5 3 993,3 4 301,7 3 990,5 

Kortfristiga skulder Not 27 544,3 574,1 645,4 748,5 

Summa skulder  4 848,8 4 567,4 4 947,1 4 739,0 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER 6 931,8 6 546,9 6 616,2 6 317,2 
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Ställda panter o ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser, KPA Not 28 470,6 489,2 470,6 489,2 

Privata medel Not 29 - 0,0 - 0,0 

Leasingåtaganden Not 30 37,7 41,4 37,0 41,0 

Borgens- och övriga ansvarsförb. Not 31 3 970,9 3 779,0 3 973,1 3 781,5 

Ställda säkerheter Not 31 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 kkr. 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 delårsuppföljningar 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 bedöms 
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som säker och beslut har fattats på bolagsstämman. Detta innebär att Ystads kommun inte längre redovisar 
så kallad antepicerad 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 fr.o.m. 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 3. 

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 olöst tvist med en näringsidkare som begärt ett skadestånd om 1,0 mkr 
då näringsidkaren anser att deras arbete försenats till följd av en oljesanering. Gymnasienämnden har 
pågående tvister med två utbildningsföretag, se nämndens verksamhetsberättelse. Socialnämnden har gjort 
en uppbokning på 1,7 mkr för förväntat vite för ej verkställda beslut om boende. 

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 Räddningstjänstförbundet samt Miljöförbundet baserades ägarandelen på respektive kommuns andel 
av förbundsavgifterna det första året. Avsikten är sedan att denna andel ska vara densamma under 
kommande år. 

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. 

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-
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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 734,6 2 303,7  I nettokostnader ingår vinst vid avyttring av 

Koncernen Ytornet 478,5 310,2  anläggningstillgångar med 3,0 mkr inklusive 

Kommunalförbund 24 23,1  affärsdrivande verksamheter. 

Summa 1 237,1 2 637,0   

Bolagsskatt ingår i verksamhetens kostnader och 
uppgår till 13,0 mkr (31,8 mkr). 

 

I kostnaderna ingår förändring av 
pensionsavsättning samt årets avgiftsbestämda 
ålderspension med 58,1 mkr och kostnaden för 
särskild löneskatt avseende dessa pensioner med 
13,7 mkr. För pensionsförsäkringar avseende 
förmånsbestämd ålderspension mm har redovisats 
15,1 mkr och löneskatt för dessa med 3,8 mkr. 
Pensionsutbetalningar till dagens pensionärer har 
redovisats med 28,9 mkr, för visstidspensioner med 
0,3 mkr samt löneskatt för dessa utbetalningar med 
7,4 mkr. 

Not 4 Verksamhetens intäkter 

   Kommunen 

    2021 2020 

Försäljningsintäkter    18,8 20,2 

Taxor och avgifter    201,8 194,6 

Hyror och arrenden    133,5 112,0 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten    135,6 134,1 

EU-bidrag    1,0 1,8 

Övriga bidrag    37,2 28,2 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster    209,1 214,7 

Intäkter från exploateringsverksamhet och 
tomträtter    73,6 37,6 

Realisationsvinster på anläggningstillgångar    2,4 2,7 

Övriga verksamhetsintäkter    9,0 8,9 

Summa    822,0 754,8 
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Not 5 Verksamhetens kostnader 

   Kommunen 

    2021 2020 

Personalkostnader exklusive pensionskostnader    1 396,2 1 348,4 

Pensionskostnader    102,6 93,8 

Lämnade bidrag    54,0 55,0 

Köp av verksamhet    302,7 287,6 

Lokal- och markhyror samt övriga 
fastighetskostnader    149,9 146,0 

Inköp av material och varor    132,0 133,1 

Inköp av tjänster    119,5 107,1 

Realisationsförluster och utrangeringar    0,4 0,5 

Övriga verksamhetskostnader    91,8 87,4 

Summa    2 349,1 2 258,9 

Not 6 Kostnader för räkenskapsrevision 

Koncernen  Kommunen 

 

 

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

Not 7 Avskrivningar 

Koncernen  Kommunen 

Beloppet utgörs av Ystads kommuns avskrivningar 
på 245,1 (178,7) mkr, Koncernen Ytornets 
avskrivningar på 77,3 (77,4) mkr och 
Kommunalförbunden på 1,6 (1,6) mkr. 

 

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka 
beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde samt nedskrivningar. Årets 
kostnader grundas på färdigställda investeringar t o 
m år 201. 

Not 8 Skatteintäkter 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Kommunalskatt 1 379,8 1 360,8  1 379,8 1 360,8 

Slutavräkning 2021 (2020) 35,3 -21,8  35,3 -21,8 

Slutavräkning 2020 (2019) 5,0 -7,4  5,0 -7,4 

Summa 1 420,1 1 331,6  1 420,1 1 331,6 
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Not 9 Generella statsbidrag och utjämning 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Inkomstutjämningsbidrag 284,4 274,3  284,4 274,3 

Utjämningsavgift för kostnadsutjämning -45,8 -48,5  -45,8 -48,5 

Regleringsbidrag/avgift 91,9 31,2  91,9 31,2 

Införandebidrag - 9,8  - 9,8 

Utjämningsavgift LSS -3,2 -12,8  -3,2 -12,8 

Statsbidrag enligt flyktingvariabler - 6,0  - 6,0 

Extra statsbidrag  Covid-19 - 57,3  - 57,3 

Statsbidrag skolmiljarden 3,4 -  3,4 - 

Kommunal fastighetsavgift 72,9 69,6  72,9 69,6 

Summa 403,6 386,9  403,6 386,9 

Not 10 Finansiella intäkter 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Ränta på utlämnade medel 0,1 0,2  11,4 14,5 

Utdelning aktier och andelar 1,1 2,4  1,1 2,4 

Utdelning aktier i andelar/från koncernen 
Ytornet - -  30,0 20,0 

Dröjsmålsräntor 0,1 0,2  0,1 0,2 

Borgensavgifter - -  - - 

Övriga finansiella intäkter 0,7 1,7  0,6 - 

Summa 2,0 4,5  43,2 37,1 

Not 11 Finansiella kostnader 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Ränta på lång- och kortfristiga skulder 14,7 6,5  14,5 6,5 

Ränta på pensionsskuld 0,7 1,1  0,6 0,8 

Övriga finansiella kostnader 4,4 0,7  0,6 0,7 

Summa 19,8 8,3  15,7 8,0 

      

   

Kostnader för upplupna räntor 
på långfristiga skulder uppgår till 
8,8 mkr (8,9 mkr). Bokföring av 
intern ränta under byggnadstiden 
har minskat räntekostnaden med 
1,2 mkr (12,7 mkr). 
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Not 12 Årets resultat 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 82,0 166,8  79,0 64,8 

Realisationsvinster exkl affärsdrivande    -3,0 -2,7 

Justerat resultat    76,0 62,1 

Not 13 Ökning/minskning avsättningar 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Ingående värde 122,8 118,1  29,6 30,4 

Årets förändring exkl visstidspens etc 10,0 -0,6  9,8 -0,5 

varav räntekostnad 0,6 0,8  0,5 0,7 

varav utbetalningar -1,7 -1,5  -1,4 -1,3 

Årets förändring visstidspension o särskild 
avtalspension enl ök -0,2 -0,2  -0,2 -0,2 

varav räntekostnad 0,0 0,0  0,0 0,0 

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

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

Skatt obeskattde reserver mm 9,4 5,6    

Utgående värde 144,3 122,8  41,5 29,6 

Not 14 Avyttring anläggningstillgångar 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Reavinst/förlust vid avyttring av fastigheter, 
mark etc 2,3 -83,9  -1,1 -2,0 

Reavinst/förlust vid avyttring av maskiner, 
inventarier etc -0,4 0,0  -0,9 -0,2 

Reavinst/förlust vid avyttring av finansiella 
anl.tillgångar -0,6 0,0  -0,6 0,0 

Summa 1,3 -83,9  -2,6 -2,2 

Not 15 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 

Koncernen  Kommunen 

 

 

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) har 
tidigare varit en egen redovisningsenhet, men under 
2020 har redovisningen övergått till Ystads 
kommun. Det egna kapitalet har fördelats mellan de 
samverkande kommunerna, Ystad, Simrishamn, 
Sjöbo och Tomelilla. Ystads del var 0,6 mkr. 
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Not 16 Försäljning av anläggningstillgångar 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Lantegendomar 3,8 0,6  3,8 0,6 

Bostads- och affärshus - 1,6  - 1,6 

Verksamhetsfastigheter - 126,7  - - 

Fastigheter för annan verksamhet mm 0,2 0,7  0,2 0,7 

Maskiner, inventarier, transportmedel 1,4 2,1  1,2 0,8 

Aktier och andelar, fin tillgångar 0,7 0,0  0,6 - 

Summa 6,1 131,7  5,8 3,7 

      

    

Not 17 Ökning/minskning långfristiga fordringar 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Uppskjuten skatt -0,7 -0,6  - - 

Minoritetsandel koncernintern utlåning - -  - - 

Annan långfristig fordran - 5,3  70,0 5,3 

Summa -0,7 4,7  70,0 5,3 
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Not 18 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Ingående anskaffningsvärde 8 267,4 7 342,9  5 830,7 4 955,4 

Omklassificering 50,8 81,2  29,6 0,9 

Inköp under året 386,9 989,2  328,1 886,5 

Försäljning/utrangering -14,0 -89,9  -5,6 -3,6 

Nedskrivning -35,0 -8,5  -35,0 -8,5 

Pågående arbeten 4,4 -47,5  - - 

Utgående ack anskaffningsvärde 8 660,5 8 267,4  6 147,8 5 830,7 

      

Ingående avskrivningar -2 720,1 -2 559,4  -1 892,4 -1 750,4 

Omklassificering - -  - - 

Försäljning/utrangering 8,8 43,5  2,7 2,6 

Nedskrivning - 3,5  - 3,5 

Årets avskrivningar -243,6 -207,7  -184,0 -148,1 

Utgående ack avskrivningar -2 954,9 -2 720,1  -2 073,7 -1 892,4 

      

Utgående restvärde 5 705,6 5 547,3  4 074,1 3 938,3 

      

Specifikation      

Markreserv    55,0 58,5 

Verksamhetsfastigheter    1 360,0 1 178,9 

Fastigheter affärsverksamhet    2 217,8 2 116,0 

Publika fastigheter    351,4 291,1 

Fastigheter annan verksamhet    88,7 292,1 

Övriga fastigheter    1,2 1,7 

Summa    4 074,1 3 938,3 

      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år    28,5 26,1 
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Not 19 Maskiner och inventarier 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Ingående anskaffningsvärde 718,7 740,7  261,4 305,7 

Inköp under året 51,7 66,2  25,6 29,1 

Försäljning/utrangering/omklassificering -16,3 -88,2  -3,7 -73,4 

Utgående ack anskaffningsvärde 754,1 718,7  283,3 261,4 

      

Ingående avskrivningar -377,6 -420,7  -172,9 -219,9 

Försäljning/utrangering/omklassificering 15,2 86,2  3,4 72,6 

Årets avskrivningar -44,3 -43,1  -26,2 -25,6 

Utgående ack avskrivningar -406,7 -377,6  -195,7 -172,9 

      

Utgående restvärde 347,4 341,1  87,6 88,5 

      

Specifikation      

Maskiner    41,7 40,1 

Inventarier    24,0 24,7 

Byggnadsinventarier    - - 

Bilar, transportmedel    19,5 21,7 

Konst    2,4 2,0 

Summa    87,6 88,5 

      

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod    4,9 4,7 
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Not 20 Värdepapper, andelar och bostadsrätter mm 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Aktier och andelar i:      

Koncernföretag - -  26,2 26,2 

Kommuninvest 10,2 10,2  10,2 10,2 

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 11,1 10,1  11,1 10,1 

Finansiella leasingtillgångar 0,8 1,3  0,1 0,9 

Summa 24,5 24,0  49,8 49,6 

      

   

Det bokförda andelskapitalet i 
Kommuninvest ekonomisk 
förening uppgår till 10 181 kkr. 
Efter insatsemissioner uppgår 
Ystads kommuns totala 
andelskapital till 28 771 kkr. 

Not 21 Långfristiga fordringar 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

AB Ystads Saltsjöbad - -  65,0 65,0 

Ystadbostäder AB - -  679,0 679,0 

Ystad Energi AB - -  352,0 352,0 

Ystad Industrifastigheter AB - -  71,0 141,0 

Ystads Teater AB - -  20,0 20,0 

Ytornet AB - -  261,8 261,8 

Kommuninvest - -  - - 

Uppskjuten skatt 3,1 2,5  - - 

Minoritetsandel koncernintern utlåning 7,0 7,0  - - 

Övriga långfristiga fordringar 1,2 1,1  - - 

Summa 11,3 10,6  1 448,8 1 518,8 
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Not 22 Bidrag till infrastruktur 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Ingående värde 23,1 21,4  23,1 21,4 

Årets beslutade bidrag 0,2 2,7  0,2 2,7 

Årets upplösning -1,1 -1,0  -1,1 -1,0 

Utgående värde 22,2 23,1  22,2 23,1 

      

Kommunfullmäktige alt nämnden har beslutat om bidrag till infrastruktur enligt specifikationen nedan. Bidragen 
redovisas i balansräkningen och löses upp under 25 år. 

      

Specifikation av beslutade bidrag      

Hammar - Skillinge GC-väg    0,2 0,6 

Hedeskoga - Sövestad GC-väg    - 2,1 

      

Summa    0,2 2,7 

Not 23 Kortfristiga fordringar 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Kundfordringar 123,1 70,5  54,6 47,5 

Övriga kortfristiga fordringar 60,3 86,2  191,2 184,2 

Interimsfordringar 128,7 137,1  212,1 180,6 

Summa 312,1 293,8  457,9 412,3 
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Not 24 Eget kapital 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Ingående värde - -  1 548,6 1 483,2 

Justering eget kapital, SÖSK - -  - 0,6 

Årets resultat - -  79,0 64,8 

Ystads kommun 1 521,1 1 439,6  - - 

Koncernen Ytornet 414,5 413,2  - - 

Kommunalförbund 3,2 3,9  - - 

Summa 1 938,8 1 856,7  1 627,6 1 548,6 

      

Varav årets resultat      

Kommungemensamt    70,1 40,2 

Hamnfonden    8,9 9,6 

Social investeringsfond    - 15,0 

      

 

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

Kommunfullmäktige har under 
tidigare år beslutat att avsätta 
totalt 146,1 mkr till 
resultatutjämningsreserven. 

Not 25 Avsättningar 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Avsättning för pensioner exkl visstid- och 
avtalspensioner* 38,1 28,2  33,1 23,3 

Avsättning för visstidspensioner 0,3 0,5  0,3 0,5 

Avsättning för särskild löneskatt 9,3 6,9  8,1 5,8 

Avsättning för skatter 96,5 87,2  - - 

Summa 144,2 122,8  41,5 29,6 

      

*Inkluderar även förtroendevalda      
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Not 26 Långfristiga skulder 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Lån i banker och kreditinstitut 4 044,9 3 851,1  4 042,7 3 848,7 

Skuld för anslutningsavgifter 72,7 29,9  72,7 29,9 

Skuld för investeringsbidrag 148,4 107,5  148,4 107,5 

Investeringsfond 2,3 0,5  2,3 0,5 

Skuld för exploateringsinkomster 35,5 3,0  35,5 3,0 

Skuld för finasiell leasing 0,7 1,3  0,1 0,9 

Summa 4 304,5 3 993,3  4 301,7 3 990,5 

Not 27 Kortfristiga skulder 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Leverantörsskulder 134,8 106,8  98,8 107,8 

Övriga kortfristiga skulder 179,8 190,5  303,2 354,9 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 229,7 276,8  243,4 285,8 

Summa 544,3 574,1  645,4 748,5 

Not 28 Pensionsförpliktelser mm 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Ingående värde Pensionsförpliktelse KPA 393,7 411,7  393,7 411,7 

Årets förändring -15,0 -18,0  -15,0 -18,0 

varav räntekostnad 6,8 12,3  6,8 12,3 

varav utbetalningar -28,7 -28,5  -28,7 -28,5 

Särskild löneskatt, KPA 91,9 95,5  91,9 95,5 

Summa 470,6 489,2  470,6 489,2 

      

   
Överskottsfondens utgående 
kapital är 0,6 mkr per 211231. 

   

Aktualiseringsgraden för 
beräkningsunderlaget från KPA 
uppgår till 98 %. 

Not 29 Privata medel 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Inga medel (8 tkr) förvaltas av Social omsorg - 0,0  - 0,0 

 

  



Årsredovisning 2021 54(139) 

Not 30 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Minimileaseavgifter      

med förfall inom 1 år 37,7 41,4  37,0 41,0 

med förfall inom 1-5 år 75,5 97,9  74,7 97,5 

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

      

   

Leasingavgifter avser inventarier, 
maskiner samt fastigheter och 
redovisas som operationell 
leasing. Leasingkostnaden för 
operationell leasing för året 
uppgick till 39,4 mkr (43,6 mkr). 

   
Finansiell leasing redovisas i not 
20. 

Not 31 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 

  Koncernen Kommunen 

 2021 2020  2021 2020 

Koncerninterna - -  2,4 2,7 

Egnahem och småhus - 0,0  - 0,0 

Föreningar 5,4 7,4  5,4 7,4 

Kommuninvest 3 962,7 3 768,7  3 962,7 3 768,7 

Övriga 2,8 2,9  2,6 2,7 

Ställda säkerheter 0,2 0,2  - - 

Summa 3 971,1 3 779,2  3 973,1 3 781,5 

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 294 kommuner och regioner som per 
2021-12-31 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 dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 510 966 mkr och totala tillgångar till 518 680 mkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 4 069 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 145 mkr. 
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Drift- och investeringsredovisning 

Driftredovisning 

 Nämnd/ Budget Utfall 
Budget-

avvikelse 
Föregående 

års utfall 

förvaltning Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto netto netto 

Kommunst. 510,3 -652,3 -142,0 524,1 -663,2 -139,1 2,9 -132,0 

- Ledn/Utveck 31,1 -146,8 -115,7 33,5 -147,3 -113,8 1,9 -114,6 

- Hamn 68,5 -60,5 8,0 71,6 -62,7 8,9 0,9 9,6 

- Valnämnd - -0,1 -0,1 - -0,1 -0,1 0,0 0,0 

- Kommungem 410,7 -444,9 -34,2 419,0 -453,1 -34,1 0,1 -27,0 

         

Barn- och 
utbild.nämnd 443,3 -1 091,1 -647,8 454,3 -1 095,9 -641,6 6,2 -606,4 

Gymn.nämnd 284,8 -457,3 -172,5 526,0 -688,8 -162,8 9,7 -156,8 

Kulturnämnd 4,9 -41,4 -36,5 7,0 -42,7 -35,7 0,8 -34,5 

Myndig.nämnd 6,0 -10,0 -4,0 6,2 -10,1 -3,9 0,1 -4,8 

Samhäll.nämnd 539,2 -638,0 -98,8 609,6 -697,7 -88,1 10,7 -82,9 

Socialnämnd 182,6 -915,0 -732,4 255,7 -994,5 -738,8 -6,4 -712,5 

Revision - -1,6 -1,6 - -1,3 -1,3 0,3 -1,3 

Summa 1 971,1 -3 806,7 -1 835,6 2 382,9 -4 194,2 -1 811,3 24,3 -1 731,2 

Finansiering 1 868,4 -22,6 1 845,7 1 934,4 -44,1 1 890,3 44,6 1 796,0 

Totalt 3 839,5 -3 829,3 10,1 4 317,3 -4 238,3 79,0 68,9 64,8 

Investeringsredovisning 

Nämnd/förvaltning Årets nettoutgift Årets budget Årets avvikelse 

Kommunstyrelse -143,3 -146,4 3,1 

- Ledning o Utveckling -65,5 -70,2 4,7 

- Hamn -77,8 -76,2 -1,6 

Barn- och utbildningsnämnd -14,3 -17,2 2,9 

Gymnasienämnd -6,4 -11,7 5,2 

Kulturnämnd -0,8 -7,6 6,8 

Myndighetsnämnd -0,2 -2,1 1,9 

Samhällsbyggnadsnämnd -185,6 -378,3 192,7 

Socialnämnd -2,4 -12,5 10,1 

Finansiering o 
kommungemensamt - - - 

Summa -353,0 -575,8 222,7 

Av årets investeringsbudget är 245,4 mkr kompletteringsbudget. 
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Årets största investeringar (mkr)  

Lantmännen, ersättn för byggnader/anläggning 62,3 

Färjeläge 7/8 41,9 

GS-vatten 21,9 

Österportskolan tak 17,6 

Vatten- och avloppsutbyggnad 15,1 

 

Investeringsredovisning, flerårsprojekt 

Nämnd/förvaltning Total nettoutgift Total budget Prognos utfall 
Avvikelse 

prognos/budget 

Kommunstyrelse 1 033,4 1 042,1 1 037,6 4,5 

- Ledning o Utveckling 1,5 3,6 3,6 0,0 

- Hamn 1 031,9 1 038,5 1 034,0 4,5 

Barn- och 
utbildningsnämnd - - - - 

Gymnasienämnd - - - - 

Kulturnämnd - - - - 

Myndighetsnämnd - - - - 

Samhällsbyggnadsnämnd -448,0 -678,7 -647,0 31,8 

Socialnämnd - - - - 

Finansiering o 
kommungemensamt - - - - 

Summa 585,4 363,4 390,6 36,3 

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

Resultaträkning (kkr)  2021 2020 

Verksamhetens intäkter Not 1 114 606 107 237 

Verksamhetens kostnader Not 2 -75 789 -70 675 

Avskrivningar Not 3 -28 654 -26 772 

Verksamhetens nettointäkt/kostnad  10 163 9 790 

Finansiella kostnader Not 4 -8 290 -9 380 

Årets resultat före avsättning till investeringsfond Not 5 1 873 410 

Avgår till/minskar investeringsfond  1 873 410 

 

Balansräkning (kkr)  2021 2020 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar Not 6 750 031 668 575 

Omsättningstillgångar Not 7 31 031 29 442 

Summa tillgångar  781 062 698 017 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital  - - 

Kortfristiga skulder Not 8 17 550 19 291 

Långfristiga skulder Not 9 763 512 678 726 

Summa eget kapital och skulder  781 062 698 017 

 

Kassaflödesanalys (kkr)  2021 2020 

Årets resultat  1 873 410 

Justering för av- och nedskrivningar  28 654 26 772 

Vinst/förlust avyttring av anläggningstillgångar  - - 

Medel till/från investeringsfond  -1 873 -410 

    

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  28 654 26 772 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 589 -5 748 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -1 741 1 502 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  25 324 22 526 

    

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar  -81 681 -74 115 

Försäljning/omklassificering av materiella anläggningstillgångar  -28 429 -123 

Investeringsinkomster  - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -110 110 -74 238 

    

Förändring långfristig skuld  84 786 51 712 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  84 786 51 712 

    

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 % 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för upphandlare 22 % 

Samhällsbyggnadsnämndens kostnader 8 % 

Not 3 Avskrivningar 

  2021 2020 

Totala avskrivningar 28 654 26 772 

varav avskrivningar på anläggningar 27 891 25 973 

varav avskrivningar på maskiner 32 32 

varav avskrivningar på transportmedel 731 767 

Not 4 Finansiella kostnader 

  2021 2020 

Totala finansiella kostnader 8 290 9 380 

varav kapitalkostnadsränta 8 049 9 108 

varav övriga räntekostnader 241 272 

Not 5 Årets resultat 

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

Överskott respektive underskott förs mot investeringsfonden. 

Not 6 Anläggningstillgångar 

  2021 2020 

Ingående restvärde på anläggningstillgångar 668 575 621 109 

Årets inköp 81 681 74 115 

Årets avskrivningar -28 654 -26 772 

Årets försäljning/utrangering/omklassificeringar 28 429 123 

Utgående restvärde på anläggningstillgångar 750 031 668 575 
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Not 7 Omsättningstillgångar 

  2021 2020 

Kundfordringar 22 775 23 278 

Ingående moms 7 771 5 843 

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 485 321 

Summa 31 031 29 442 

Not 8 Kortfristiga skulder 

  2021 2020 

Leverantörsskulder 11 328 12 063 

Upplupna semsesterlöner 992 988 

Upplupna sociala avgifter 573 579 

Utgående moms 4 140 4 040 

Övriga upplupna kostnader 517 1 621 

Summa 17 550 19 291 

Not 9 Långfristiga skulder 

  2021 2020 

Investeringsfond 2 333 460 

Skuld anslutningsavgifter 72 692 29 919 

Intern skuld till kommunen 688 487 648 347 

Summa 763 512 678 726 
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Särredovisning av avfallsverksamhet 

Resultaträkning (kkr)  2021 2020 

Verksamhetens intäkter Not 1 30 352 28 163 

Verksamhetens kostnader Not 2 -27 163 -26 280 

Avskrivningar Not 3 -1 521 -1 521 

Verksamhetens nettointäkt/kostnad  1 668 362 

Finansiella intäkter Not 4 63 160 

Finansiella kostnader Not 5 -169 -224 

Årets resultat före bokning mot interimsskuld Not 6 1 562 298 

Avgår till/minskar interimsskuld  -1 562 -298 

 

Balansräkning (kkr)  2021 2020 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar Not 7 8 533 10 054 

Omsättningstillgångar Not 8 8 085 7 088 

Summa tillgångar  16 618 17 142 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital  - - 

Kortfristiga skulder Not 9 8 171 6 270 

Långfristiga skulder Not 10 8 447 10 872 

Summa eget kapital och skulder  16 618 17 142 

 

Kassaflödesanalys (kkr)  2021 2020 

Årets resultat  1 562 298 

Justering för av- och nedskrivningar  1 521 1 521 

Medel till/från investeringsfond  -1 562 -298 

    

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  1 521 1 521 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -997 246 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  1 901 1 476 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 425 3 243 

    

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar  0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 

    

Förändring långfristig skuld  -2 425 -3 243 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -2 425 -3 243 

    

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 % 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för upphandlare 3 % 

Del av kommungemensamma program 4 % 

Not 3 Avskrivningar 

  2021 2020 

Totala avskrivningar 1 521 1 521 

varav avskrivningar på maskiner - - 

varav avskrivningar på transportmedel 1 521 1 521 

Not 4 Finansiella intäkter 

  2021 2020 

Totala finansiella intäkter 63 160 

varav utdelning Sysav 63 160 

Not 5 Finansiella kostnader 

  2021 2020 

Totala finansiella kostnader 169 224 

varav kapitalkostnadsränta 104 152 

varav övriga räntekostnader 65 72 

Not 6 Årets resultat 

Årets resultat avseende avfallsverksamheteten ingår inte i kommunens totala resultat. 

Överskott respektive underskott förs mot interimsskuld. 

Not 7 Anläggningstillgångar 

  2021 2020 

Ingående restvärde på anläggningstillgångar 10 054 11 575 

Årets inköp - - 

Årets avskrivningar -1 521 -1 521 

Utgående restvärde på anläggningstillgångar 8 533 10 054 

Not 8 Omsättningstillgångar 
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  2021 2020 

Kundfordringar 7 528 6 622 

Ingående moms 557 466 

Summa 8 085 7 088 

Not 9 Kortfristiga skulder 

  2021 2020 

Leverantörsskulder 1 295 1 667 

Upplupna semsesterlöner 1 090 899 

Upplupna sociala avgifter 188 195 

Förutbetalda intäkter 3 823 1 928 

Utgående moms 1 775 1 581 

Summa 8 171 6 270 

Not 10 Långfristiga skulder 

  2021 2020 

Intern skuld till kommunen 8 447 10 872 

Summa 8 447 10 872 
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Exploateringsredovisning 

Område 
Ingående 

balansvärde 
Löpande 
intäkter 

Löpande 
kostnader 

Bokade 
intäkter 

Årets 
avslutade 

projekt 
Utgående 

balansvärde 

Källesjö nordost 0,4 - - - -0,4 0,0 

V:a stadsdelarna, gemensamt 5,3 - - - -5,3 0,0 

V:a stadsdelarna I (Hein) -0,3 - - - - -0,3 

V Sjöstaden I -4,0 - -0,1 - - -3,9 

Källesjö nord 1,0 - - - -1,0 0,0 

Nybrostrand väster -12,8 - -0,2 8,5 - -4,1 

V Sjöstaden II -9,3 0,2 -1,2 - - -8,3 

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

Ubåten Edvinshem -0,7 - - - 0,7 0,0 

Köpingebro Soldatvägen -1,5 - - - 1,5 0,0 

HSB Lilla Tvären 1:3 -2,6 - - - 2,6 0,0 

Köpingebro Junivägen -1,8 - - - 1,8 0,0 

Löderup 2:22 Öster 0,0 - - - 0,0 0,0 

Nybrostrand 19:10 m fl 0,4 9,5 -0,4 - - -8,8 

Dammhejdan 16,4 7,2 -2,5 - - 11,7 

Svarte etapp I 1,3 - -0,3 - - 1,6 

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

Västra Sjöstaden III 0,1 - - - - 0,1 

Västra Sjöstaden IV 0,0 - - - - 0,0 

Källesjö hästgård -0,3 - - - 0,3 0,0 

Diverse områden Ystad 0,0 - - - - 0,0 

Diverse områden byar -0,2 0,4 0,0 - - -0,6 

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

Köpingebro Kamerala -0,6 2,9 -0,1 - - -3,4 

Regementet Sandskogen 0,8 17,0 -0,4 7,0 - -8,9 

Daggkåpan (fd Willys) 2,9 0,2 -7,4 - - 10,1 

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

Kåseberga 0,2 - - - - 0,2 

Svarte Pukan 0,1 - - - - 0,1 

Hedeskoga 18:1 0,7 - 0,0 - - 0,7 

Hamnstaden 0,9 - - - - 0,9 

Västra Sjöstaden 3 0,2 - -2,1 - - 2,3 

Kåseberga hamn 0,0 - - - - 0,0 

Kv Urmakaren 0,2 - 0,0 - - 0,2 

Camping 
Nybrostrand/Köpingebro - - 0,0 - - 0,0 

Hamnstaden etapp 1 - - -28,3 - - 28,3 

Ö:a ind omr Startmotorn 46,2 11,3 -1,2 - - 36,1 

Malmörondellen 1,1 - - - - 1,1 
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Äldre industrimark -9,1 - -0,1 5,0 - -3,9 

Sockerbruket - - 0,0 - - 0,0 

Summa 39,4 48,8 -44,3 20,5 0,4 55,7 

I exploateringsredovisning 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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Revisionsberättelse 
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2 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 41,9 33,5 31,1 2,4 

Kostnader -156,5 -147,3 -146,8 -0,5 

(varav kapitaltjänst) (-4,8) (-2,6) (-2,6) (0,0) 

Summa -114,6 -113,8 -115,7 1,9 

Verksamhet 

Stab/kansli/hamn 

Det finns ett fortsatt stort behov av att anlita extern juridisk hjälp. Rekrytering av ytterligare jurist har 
genomförts. Genomlysning av Ledning & Utveckling är klar och en handlingsplan är under utarbetning. 

Arbetet med hantering av GS-vattnet genomfördes inom tidsramen. 

Inom säkerhetsarbetet är den nya TiB funktionen nu på plats. En utökning behövs dock för stabilitet. 

HR 

Arbetet med frågor kopplade till Covid-19 har fortsatt varit i fokus och många planerade aktiviteter har fått 
skjutas på framtiden. Ledarprogrammet har återupptagits. Analys och lönekartläggning av årets löneöversyn 
är slutförd och löneprocessen för 2022 är igångsatt. Medarbetarundersökningen har genomförts och 
eventuella handlingsplaner är under utarbetning. Projekt för att digitalisera anställningsprocessen är igångsatt 
och flera utbildningar erbjuds digitalt. 

Ekonomi 

Bra stöd till verksamheterna är prioriterat och verktygen Qlik Sense och MyInsight ska göra det lättare för 
chefer att få en tydlig bild över sin ekonomi. Återkommande och löpande arbetsuppgifter och kontinuerlig 
support till användare är prioriterat. Ett arbete med att dokumentera processerna pågår. Ekonomitjänster 
utförs åt förbunden och vissa av koncernbolagen. Ny inköpsstrategi är antagen av kommunfullmäktige. 
Ökad efterfrågan av upphandlingar kräver en ökad prioritering och då särskilt avseende strategiska 
upphandlingar där inköpsvärdet är högt. Prioriteringar görs utifrån högsta strategiska och ekonomiska vikt. 
Resurserna inom upphandling räcker inte alltid till för att genomföra större upphandlingar och då anlitas 
extern kompetens. 

IT och verksamhetsutveckling med digitala verktyg 

Det finns en hög efterfrågan avseende inventering av huvudprocesser i syfte att digitalisera. En ny plattform 
för digitalisering har implementerats och samtliga äldre e-tjänster har migrerats. Parallellt har en 
digitaliseringsportal installerats för att möjliggöra digitalisering av interna processer. 

Exchange-uppgraderingen av kommunens e-post är slutförd. Telefonväxeln har migrerats och är numera 
en molntjänst. 

Marknad och näringsliv 

Arbetet med Näringslivsstrategin har genomsyrat året. Redovisningar har kontinuerligt presenterats för 
Kommunstyrelsen. Workshops har gjorts med fler än 15 intressegrupper under året. 

Samarbetet med exploateringsavdelningen gällande främst etableringar i Öja verksamhetsområde har 
utvecklats och trycket har varit stort på försäljningarna. 

Näringslivsgalan 2020 blev en digital sändning i Ystad Studios januari 2021. 
Under året har förvaltningen haft flera branschträffar samt fyra Näringslivsfrukostar (varav två digitala) 
tillsammans med Företagarna. Ystadsmodellen har uppmärksammats och har fått nationell spridning. Den 
årliga mässan FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer genomfördes som ett hybridmöte. På 
FN-dagen i oktober arrangerades för första gången Backåkra summit i samarbete med Sparbanken Syd. 

I Svensk Näringslivs ranking klättrade Ystad 10 placeringar och är nu på plats 81, ett bra steg i rätt riktning. 
Cityindex rapporten från Fastighetsägarna syd och HUI visade ett positivt resultat för Ystads 
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handelsstadskärna jämfört med andra medelstora städer. Konceptet kompetenskompassen har genomförts. 

Samarbetet med Ystad i Centrum och projektet Hjärtat i Ystad har förstärkts och fungerar bra. 
Förvaltningen deltog tillsammans på Svenska stadskärnors digitala konferens. 

Hösten på Ystad Studios Visitor Center (YSVC) har varit fortsatt bra med många besökare. På turistbyrån, 
Ystad Visitor center (YVC), har trycket fortsatt varit högt av både svenska och framför allt tyska besökare. 

Sommarens tio kryssningsanlöp till Ystad blev en succé och redan nu är två anlöp för 2022 bokade. En 
enkätundersökning på kryssningsgästerna och näringsidkare gjordes under augusti - september som visade 
att uppfattningen om Ystad är mycket positiv. 

SÖSK 

Ny samordnare har rekryterats med tillträde efter nyår. Samverkan sker inom ett antal områden. Culinary 
Heritage har avvecklats under året. 

Ekonomi 

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott på 0,9 mkr. 

Negativa budgetavvikelser inkluderar bland annat juristkostnader vars utfall 2021 uppgick till 4,0 mkr. 
Förvaltningen lämnade ett bidrag till filmfonden på 0,5 mkr. Verksamheter med pensionsavgångar redovisar 
underskott på personalsidan hänförligt överlappande personalstyrka. SÖSK redovisar ett nettounderskott 
hänförligt avvecklingen av projektet Culinary Heritage på 0,2 mkr. Semesterlöneskulden redovisar en 
negativ resultateffekt på 0,2 mkr. 

Positiva budgetavvikelser inkluderar bland annat lägre lönekostnader till den fackliga verksamheten än 
budgeterat. Vakanser inom kansli, digitalisering, inköp, samt film- och turism redovisar positiva 
budgetavvikelser. Kostnader för e-arkivet blev lägre än budgeterat hänförligt en återbetalning avseende det 
sista tertialet. Medlemsavgiften till Skånes Kommuner har justerats ned och gav en positiv budgetavvikelse. 
Ystad Studios Visitor Center redovisade ett starkt år på intäktssidan trots den pågående pandemin. 

Förvaltningen redovisar en generell kostnadsminskning jämfört med genomsnittet av de tre föregående åren 
gällande representation, resor och kurs- och konferens. Förvaltningens sammanlagda resekostnader uppgick 
till 0,1 mkr jämfört med tidigare 0,4-0,5 mkr, vilket tyder på att utbildningar och möten som tidigare skedde 
fysiskt numera genomförs digitalt. Juristkostnader som historiskt uppgått till 0,2 mkr per år har ökat kraftigt 
till 4,0 mkr. Övriga konsultkostnader har däremot minskat med 1,3 mkr motsvarande 25 % jämfört med 
genomsnittet av de tre föregående åren. Systemkostnader som bland annat licenser och årsavgifter har ökat 
med 1,2 mkr motsvarande 16 % jämfört med genomsnittsåren. 

Kommunalförbunden redovisar ett överskott på 1,0 mkr. Överskottet beror på en återbetalning av 
miljöförbundets överskott på 1,2 mkr. Medlemsavgift till räddningstjänstförbundet redovisar ett underskott 
på 0,2 mkr hänförligt till att Ystad ökat i befolkning i högre utsträckning än SÖSK-kommunerna. 
Överförmyndarverksamheten redovisar ett budgetneutralt resultat. 

Framtid 

Ytterligare jurist har anställts som tillträder i slutet på mars månad 2022. Övriga SÖSK-kommuner kommer 
kunna avropa juristkompetens motsvarande 15 % av en heltid. 

Handlingsplan för att arbeta med de resultat som genomlysningen av Ledning & Utveckling visar kommer 
redovisas for kommunstyrelsen i februari 2022. 

Förslag till ny näringslivsstrategi med tillhörande tillväxtplan kommer presenteras under första halvåret 
2022. 

Kompetens- och chefsförsörjning är även i fortsättningen en utmaning. 

Samtliga chefer kommer delta i en UL-fortsättning under våren 2022. 

Framtagande av nytt inköpsstöd har påbörjats. 

Den ökande turismen ställer nya krav på såväl verksamheterna som näringslivet. 

Förslag till en uppdaterad krishanteringsplan kommer presenteras i början av 2022. Parallellt arbetar 
säkerhetsorganisationen med att ta fram en ny risk- och sårbarhetsanalys i alla SÖSK-kommunerna. Kritiska 
samhällsfunktioner kommer prioriteras först. På längre sikt ser förvaltningen ökade krav från staten inom 
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området inte minst avseende säkerhetsskydd. För att frigöra resurser till detta kommer en översyn av avtal 
genomföras. 

Måluppfyllnad 

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Ystad ska i sin roll som regional kärna 
stärka samverkan inom sydöstra Skåne, 
med fokus på insatser som effektiviserar 
den kommunala verksamheten. 

Samverkan inom SÖSK avseende säkerhet och 
beredskap har påbörjats och en gemensam 
organisation är på plats. Arbetet leds från Ystad. 

SÖSK-kommunerna samt miljöförbundet deltar i 
insiktsmätningen 2021. 

Ytterligare jurist har rekryterats (tillträde mars 2022) 
och avtal finns med övriga SÖSK-kommuner om 
köp av tjänst från Ystads kommun. 

Rekrytering av ny SÖSK-samordnare har 
genomförts. Tillträde 1 januari 2022. 

Infrastrukturgruppen i SÖSK har sammanställt 
förslag till projektplan för den gemensamma 
infrastrukturstrategin. 

En sammanvägd bedömning är att nämndmålet är 
uppfylld för verksamhetsåret. 

 

Med medborgaren i fokus och 
värdegrunden som redskap ska Ledning 
& Utveckling skapa förutsättningar för 
bättre service, tillgänglighet och 
delaktighet. 

Ledning & Utveckling leder förvaltningarnas 
inventering av de processer som kan bli föremål för 
digital utveckling. Samtliga förvaltningar har nu 
namngivna resurser som skall hantera och 
kanalisera arbetet och informationen i respektive 
organisation. Ledning & Utveckling arbetar 
kontinuerligt med respektive förvaltning och 
konstaterar att arbetet går framåt och förståelsen 
ökar snabbt. 

Uppgradering av kommunens e-tjänsteplattform är 
klar och arbete pågår med att koppla på fler digitala 
processer. 

SCB:s Medborgarundersökning som genomfördes 
under hösten 2021. Generellt ger invånarna som 
svarat på enkäten bra betyg till kommunens 
verksamheter, dock anser man att kommunen 
kunde bli bättre på information och delaktighet för 
medborgarna. 

En sammanvägd bedömning är att nämndmålet har 
uppfyllts för verksamhetsåret. 

 

Personal 

Förvaltningen redovisar en genomsnittlig frisknärvaro på 98,6 % under verksamhetsåret, vilket är det högsta 
resultatet så långt tillbaka som data är tillgänglig i systemen (2009). Även 2020 var ett mycket bra år med en 
genomsnittlig frisknärvaro på 97,7 % vilket inte setts sedan 2012. 

Antalet tillsvidareanställda (heltid) vid verksamhetsårets utgång är 84 stycken vilket är en ökning jämfört 
med utgången av föregående år (78). 



Årsredovisning 2021 71(139) 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Antal gästnätter (st) 262 776 303 434 * 308 000 -4 566 

Antal företagsbesök (st) 20 33 50 -17 

* Utfall fram till november 2021 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Politisk verksamhet -11,1 -8,6 -8,3 -0,3 

Omvärld -2,8 -3,1 -3,0 -0,1 

Marknad -11,8 -12,2 -12,5 0,3 

Gemensam administration -58,4 -59,5 -60,5 1,0 

Summa LoU -84,1 -83,4 -84,3 0,9 

Kommunalförbund 30,5 -30,4 -31,4 1,0 

Summa -114,6 -113,8 -115,7 1,9 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Digital infrastruktur och informationshantering -1,9 -2,5 0,6 

Läsplattor -0,3 -0,4 0,1 

Bemanningssystem och digital anställningsprocess -0,1 -0,9 0,8 

Ärendehanteringssystem 0,0 -1,0 1,0 

Klimatklivet - publika laddningspunkter 0,0 -0,2 0,2 

Klimatklivet - icke-publika laddningspunkter -0,9 -2,2 1,3 

Lantmännen, ersättn för byggnader/anläggning -62,3 -63,0 0,7 

Summa -65,5 -70,2 4,7 

Lantmännen 

Kommunfullmäktige har den 2016-01-21 godkänt ett avtal med Lantmännen för fastigheterna Hamnen 
2:10, Hamnen 2:11, Hamnen 2:12, Hamnen 2:13, Hamnen 2:14. Avtalet innebar att kommunen har ersatt 
Lantmännen med 62,3 mkr för inlösen av tomträtt, samt för byggnader och anläggningar. Resultateffekten 
av detta kommenteras under Finansiering. 
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3 Hamn 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 46,5 71,6 68,5 3,1 

Kostnader -36,9 -62,7 -60,5 -2,2 

(varav kapitaltjänst) (-32,3) (-58,0) (-54,4) (-3,6) 

Summa 9,6 8,9 8,0 0,9 

Verksamhet 

• Genomförande av investering i den yttre hamnen färdigställdes i början av 2021 och de nya 
färjelägena överlämnades till Ystad Hamn Logistik AB att förvalta. Sedan mars månad används 
anläggningen dagligen. Investeringen möjliggjorde för hamnbolaget att under sommaren ta emot 
större fartyg på inrikes kryssning. 

• Arbetet med att finna en snabb lösning avseende hantering av svart/gråvatten från fartyg har pågått 
genom hamnens försorg efter beslut av t.f. kommundirektören i mars månad. GS-vatten kunde tas 
emot per den aktuella dagen och rening startade några dagar senare. Driftansvaret för reningen till 
ligger nu hos SAM/Avfallsenheten. Den totala kostnaden för lösningen är ännu inte helt känd men 
har i investeringsprognosen tagits upp med 22 mkr.  

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

Ekonomi 

LoU/Hamn redovisar ett positivt resultat på 8,9 mkr, vilket är 0,9 mkr bättre än budget. Det är en minskning 
jämfört med prognosen från oktober med 0,7 mkr och beror bland annat på reglering av slutlig 
fastighetsskatt för 2020 samt beräkning av det slutliga arrendet för 2021. 

Framtid 

Färdigställande av påbörjade projekt väsentliga för att YHLAB ska kunna utföra sina åtaganden gentemot 
såväl ägare som kunder genomförs. Under 2021 såväl som 2022 ligger fokus på utvecklande av det nya 
hamnområdet tillsammans med existerande och eventuellt nya samarbetspartners och kunder. Investeringar 
i inre hamnen ska om möjligt undvikas och planbudget i första hand allokeras till det nya området för att 
kunna hantera såväl existerande som nya fartyg med de anpassningar som är nödvändiga. Dock kräver olika 
fartyg olika lösningar vilket hamnen måste vara öppen för, oavsett vilken i del av hamnen de lägger till. 

LoU/Hamnen har tillsammans med Ystad Hamn Logistik AB påbörjat ett arbete med översyn av den 
framtida hamninfrastrukturen främst kopplat till projekt Hamnstaden men även för hamnens kunders och 
den egna verksamhetens behov. 

Övrig redovisning 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Administration och kansli -2,4 -3,1 -2,4 -0,7 

Kajer och kajplan -26,5 -48,4 -50,1 1,7 

Byggnader -4,2 -5,1 -4,5 -0,6 

Upplagsplats och industriområde -3,6 -3,5 -3,5 0,0 

Arrendehamnverksamhet 46,3 69,0 68,5 0,5 

Summa 9,6 8,9 8,0 0,9 

Investeringsredovisning, mkr 
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Projekt Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Färjeläge 7/8 -41,9 -43,0 1,1 

Övriga investeringar -14,0 -13,2 -0,8 

GS-vatten -21,9 -20,0 -1,9 

Summa -77,8 -76,2 -1,6 
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4 Valnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

(varav kapitaltjänst) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Valnämnden redovisar ett budgetneutralt resultat. 
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5 Barn och utbildningsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 425,5 454,3 443,3 11,0 

Kostnader -1031,9 -1095,9 -1091,1 -4,8 

(varav kapitaltjänst) (-6,8) (-8,5) (-8,5) (0,0) 

Summa -606,4 -641,6 -647,8 6,2 

Verksamhet 

Fritiden 
Fritidens verksamheter har under 2021 arbetat med att på olika sätt erbjuda barn och unga 
fritidssysselsättning, trots gällande restriktioner. Eftersom pandemin riskerat att påverka barn och ungas 
hälsa negativt, har fokus legat på att upprätthålla tillgänglighet: Möten för barn och unga har skett fysiskt, 
digitalt, enskilt, i grupp både inne och ute. Genom digitala aktiviteter har vi nått ut till nya målgrupper. 

Föreningslivet har arbetat med att försöka hålla barn- och ungdomsaktiviteter i gång på ett smittsäkert sätt 
och har lyckats behålla stora delar av sina aktiva deltagare. 

På grund av covid-19 var Ystad Arena Bad stängt för allmänheten (oktober 2020 - juni 2021). Från juni till 
september fanns det möjlighet för allmänheten att besöka genom bokningsbara pass. Års- och rabattkort 
var frysta under perioden och blev förlängda med motsvarande tid Ystad Arena Bad varit stängt. 

Under vårterminen prioriterades simundervisning för de som behövt extra simträning för att nå godkänt 
betyg. När höstterminen startade var det blandade klasser från förskoleklass upp till nionde klass som 
tränade vattenvana och simkunnighet med hjälp av badets simlärare. 

Nybrostrandsbadet öppnades två veckor tidigare än vanligt, redan den 29 maj. Anläggningen köpte in en 
besöksräknare (med anledning av covid-19). Räknaren möjliggjorde för personal och besökare att följa antal 
besökare i realtid. 

Ystad Arena/hallar var under en period stängd för allmänheten. Restriktionerna medgav vissa träningar och 
samtidigt gav det många avbokningar. Majoriteten av konferenser, mässor och arrangemang blev avbokade. 
Förfrågan på interna konferenser har dock varit stor med anledning av brist på kommunala konferens- och 
mötesrum samt att man efterfrågat stora lokaler där det går att hålla avstånd. Trots fortsatt smittspridning 
har en del idrott utomhus varit möjlig att genomföra och gett fortsatt hög beläggning på Ystads IP. 

Utbildning 
Verksamheterna har fortsatt att hantera pandemin med ständig omställning. I perioder har det varit ytterst 
svårt att få tag i vikarier och bemanna i förskola och skola. Åk 7-9 har haft delvis närundervisning varvat 
med distansundervisning under våren. 
 
Genomlysning av barn- och utbildningsnämnden samt gymnasienämnden har sedan tidigare genomförts. 
Utifrån detta resultat har extern utredare, Kunskapsbolaget, tagit fram två olika organisationsförslag för 
Ystads elevhälsa. Under läsåret 2021/2022 ska en central elevhälsoplan tas fram, vilken i sin tur kommer att 
utgöra ytterligare underlag för en eventuell förändring av elevhälsoorganisationen i Ystad. Arbetet med 
framtagandet av den centrala elevhälsoplanen leds av skolchef med ytterst ansvar för elevhälsan och 
involvera samtliga delar av kommunens samlade elevhälsa. 

Skolinspektionen har under hösten att genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på huvudmannanivå. 
De kommer i denna granskning att undersöka kommunens ansvarstagande för grundskola och 
gymnasieskola. Resultatet för granskningen presenteras i februari 2022. 

Källans förskola och skola hade full verksamhet från och med januari. Verksamheterna i Östra skolan, Bleke 
skolan, Marielunds förskola, Soldalens förskola avyttrades. Ny rektor för Källan var på plats 1 februari. 

Källan (skola) har genomgått en riktad tillsyn av Skolinspektionen. Källan har granskats inom områdena 
extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling utan 
anmärkning. 
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Det är fortsatt ansträngt läge vad gäller antal platser både i förskola och grundskola. Inför skolstarten 
2021/2022 var det ca 20 elever i årskurs 7 som inte fick sitt förstahandsval. Förvaltningen upplevde en 
större rörlighet med omval och inflyttningar inför läsårets skolstart än tidigare. 

Platsbristen är påtaglig i förskolan och möjligheter att öka antal platser på kort sikt och lång sikt utreds. 
Flera förskolor kommer att behöva ta emot fler barn än vad rektorerna ur ett pedagogiskt perspektiv 
uppfattar som optimalt. 

Under våren rekryterades två skolchefer som var på plats i augusti. Skolcheferna har fortsatt delat ansvar 
för förskola/grundskola, och fördelning som utgår från geografiskt område väster och öster. 

Under året har möjligheten till att starta upp en resursskola utretts. Under hösten fastslogs att en central 
undervisningsgrupp var, utifrån tilltänkt elevgrupp, att föredra. 

Ekonomi 

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett resultat på 6,2 mkr. 

Betalningsansvaret för pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och grundskola inklusive förskoleklass har 
totalt färre barn/elever än vad befolkningsprognosen från SCB (statistiska centralbyrån) bedömde, så här 
uppstår ett överskott på 4,4 mkr. Men tilläggsbeloppen (barn i behov av särskilt stöd) ökade med 1,2 mkr, 
så totalt för betalningsansvaret finns ett överskott på 3,2 mkr. 

Egen verksamhet inom skolformerna uppvisar ett överskott på 0,4 mkr. Främst beror det på lönekostnader. 
Covid-19 fortsatte även under 2021 och verksamheterna hade frånvaro av både personal och barn/elever. 
Vikarier främst i förskolan behövde inte sättas in då barnen inte var närvarande. Även skolformen 
grundsärskola hade lägre lönekostnader och vikariekostnader och resultatet landande på 0,8 mkr. 

Övriga poster inom skolväsendet är bidrag från staten avseende sjuklönekostnader med 3,8 mkr och högre 
kostnad för skolskjutsar för placerade elever och även för hopslagning av förskoleklasserna i Sövestad och 
Hedeskoga -1,4 mkr. En hel del har stått på vänt på grund av covid-19 såsom kulturgarantin, nätverksträffar, 
utbildningar, konferenser och tjänster har stått vakanta på grund av att ny personal har börjat efter att den 
som sagt upp sig har slutat, bestämt sig för att avvakta tillsättning av tjänst, sjukskrivningar där man inte 
tagit in vikarier fullt ut. Totalt motsvaras det av ett överskott på 2,1 mkr. 

Fritidsverksamheten har drabbats av covid-19 med stora intäktsbortfall på -4,2 mkr på badet, 
idrottsanläggningar och arrangemang. På grund av covid-19 har verksamheten på kulturskolan, 
fritidsgårdarna med mera ett överskott på personal och inköp på 1,5 mkr. Fritiden uppvisar totalt ett resultat 
på -2,7 mkr. 

Barn- och Utbildningsnämnden har en pågående tvist gällande skolskjutsupphandling. Ärendet ligger för 
beslut i förvaltningsrätten och kan innebära ett vite på maximalt 2,2 mkr. Medel är uppbokade i 
internbudget. 

Framtid 

2022 kommer bland annat arbetas vidare med ny idrottshall i Ystad, antal platser i förskola/skola, likvärdig 
skola, elevhälsoplan och effekter av etablering av ny friskola (NIS). 

Fritiden 
Utöver en fortsatt pandemi under 2022 har vi ytterligare stora utmaningar framför oss. Nyttjandet av 
konstgräset på Sandskogens idrottsplats är mycket hög. Det saknas tider till alla de barn-och ungdomslag 
som finns i Ystads kommun. Några föreningar har vi fått köpa och låna tider till på de föreningsägda 
konstgräsen i Svarte och Köpingebro. Det finns därför ett stort behov av ytterligare en konstgräsplan och 
den befintliga kommer att behöva bytas ut inom kort. 

Att utveckla fritidsverksamheter som Kulturskolan och Ungdomens Hus, för att kunna möta barn och ungas 
behov av och rätt till vila, fritid, lek och rekreation, är en stor utmaning utifrån de ekonomiska 
förutsättningarna. 

Utbildning 
Förskola och grundskola har under våren identifierat och tagit fram ett nytt fokusområde för 2021/2022, 
vilket kommer att inbegripa samtliga verksamheter. Fokusområdet för läsåret är "Bedömning för lärande". 
Under hösten kommer skolchefer tillsammans med utvecklingsavdelningen ta fram och definiera mål för 
det övergripande arbetet, utifrån aktuellt fokusområde. 
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Under våren har Ystads rektorer genomgått utbildning i Stratsys. Målsättningen är att under läsåret 
2021/2022 ska samtliga förskolor och skolor dokumentera och följa upp sitt SKA arbete i Stratsys. 
Kvalitetsrapport 2021/2022 kommer att hämtas direkt från Stratsys. Målsättning att få till integration med 
andra system och då skapa bättre underlag för analys. För att förskolor och skolor ska ges möjlighet att följa 
upp sina resultat i högre utsträckning behöver ett flertal dokumentationssystem kompletteras med 
analysverktyg 

Processen med att ta fram en socioekonomisk resursfördelningsmodell har påbörjats. Modellen kommer i 
första hand att riktas mot grundskolan. 

Under våren 2022 kommer det att avsättas tid till rektors kollegiala lärande med fokus på rektors uppdrag 
som ledare. Fokus kommer fortsatt att vara organisation och elevhälsa. Utvecklingsinsatserna kommer att 
utgå från 5 återkommande metoder: 

• Litteraturseminarium; Rektor i fokus och Leda i förskolan 

• Dilemmafrågor/kollegial handledning  

• Omvärldsspaning 

• Sharing is caring/gilla våga dela 

• Processen kring elevhälsoplanen 

Kartläggning av skolchefernas organisation för "nuläge och delaktighet", ökad tillit "från grupp till team" 
och effektstyrt strategiskt utvecklingsarbete påbörjas under 2022. 

Måluppfyllnad 

2021 ett unikt år som starkt påverkats av pandemin och effekterna av denna.  Förhoppningsvis och troligtvis 
ger dock lärdomarna av pandemin positiva lärdomar och effekter för arbetet framöver. 

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

En regional utveckling genom ökad 
intern och extern samverkan, som leder 
till bästa möjliga förutsättningar för 
medborgarna i Ystads kommun samt 
angränsande kommuner. 

Pandemin har begränsat förutsättningarna för att 
utveckla samverkan med externa. Utifrån det 
perspektivet kan målet inte anses uppnått. 

 

Verksamheter som präglas av inflytande 
och gott bemötande – genom ökad 
tillgänglighet och digitalisering. 

Ett kontinuerligt arbete kring att kartlägga och om 
möjligt digitalisera processer. Ett prioriterat 
områden för Barn- och Utbildningsnämnden 
utifrån genomförd genomlysning (2020). 2021 har 
förvaltningen fortsatt arbetet med att digitalisera 
processer. Det har varit fokus på skolstart, 
administrativa processer, föreningsbidrag och 
lärplattform för Kulturskolan. Arbetet kommer att 
fortlöpa under 2022 
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VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

En trygg, jämlik och likvärdig skola och 
fritidsverksamhet, som främjar lusten till 
lärande och ökar förståelsen för barn 
och unga med olika förutsättningar. 

Förvaltningen genomför ständigt ett arbete i att 
förbättra trygghet, jämlikhet och likvärdighet i skola 
och fritidsverksamhet. 

Aktiviteter som är värt att lyfta lite extra är en 
översyn av elevhälsoarbetet (gemensamt med 
gymnasienämnden), framtagande av en 
socioekonomisk fördelningsmodell och arbetet 
kring att förbättra lärmiljöer både inomhus och 
utomhus. 

Fritidsverksamheterna har med anledning av covid-
19 fått  hitta nya vägar att möta barn och unga. 
Digitala möten och aktiviteter har gjort att fler barn 
och unga med olika förutsättningar fått möjlighet 
till fritidsverksamhet. 

 

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Hållbara, jämlika och attraktiva inne och 
utemiljöer, som skapar lust till rörelse 
och en hälsofrämjande livsstil, vilket ger 
förutsättningar för ökad måluppfyllelse. 

Ett ständigt pågående arbete att skapa inne- och 
utemiljöer som skapar lust till rörelse och en 
hälsofrämjande livsstil. En mängd insatser 
genomfördes för att nå målet. Till exempel 
lokalförbättringar inne och ute, Naturskola, Grön 
Flagg, utomhusaktiviteter, Källan, Rörelse i skolan, 
Skol IF. 

 

Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Förskola och pedagogisk omsorg 1 394 1 394 1 377 17 

Grundskola F-9 3 249 3 323 3 346 -23 

Fritidshem 1 203 1 159 1 280 -121 

Grundsärskola 37 34 38 -4 

Besökare badanläggning 104 299 63 760 150 000 -86 240 

Driftredovisning, mkr 
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Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,5 -0,6 -0,8 0,2 

Ledning och administration -6,4 -7,7 -7,8 0,1 

Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år -523,3 -553,0 -561,6 8,6 

Fritidsverksamhet -76,2 -80,3 -77,6 -2,7 

Summa -606,4 -641,6 -647,8 6,2 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

IT-struktur -0,3 -0,4 0,1 

Källan inventarier -1,5 -1,5 0.0 

Lokalförsörjning, demografi -4,9 -5,5 0,6 

IT-satsning 1:1 -5,5 -5,8 0,3 

Anpassning av lokaler -2,1 -4,0 1,9 

Summa -14,3 -17,2 2,9 
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6 Kulturnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 6,4 7,0 4,9 2,1 

Kostnader -40,9 -42,7 -41,4 -1,3 

(varav kapitaltjänst) (-1,4) (-1,1) (-1,1) (0) 

Summa -34,5 -35,7 -36,5 0,8 

Verksamhet 

Under våren och delar av sommaren har pandemin haft fortsatt effekt och påverkat verksamheten i stor 
utsträckning. Från och med hösten har vi kunnat genomföra vår verksamhet som planerat, men med en stor 
försiktighet. Vi har kunnat hålla verksamheterna öppna för allmänheten, men också samtidigt arbetat med 
att skapa miljöer som upplevs trygga både för arbetstagare och besökare. Målet är nått och alla institutioner 
har haft öppet under perioden. 

Biblioteksverksamhet 

Biblioteket har under året anpassat sig efter pandemiläget och har kunnat ha öppet, ha en del arrangemang 
och arbetet med läs-kampanjen Läsning Pågår har varit centralt. Färre arrangemang i vanlig mening har 
kunnat genomföras mot ett normalt år, men biblioteket har arbetat mycket uppsökande genom pop-up och 
samarbeten till exempel med Klostret i form av Alfonsutställningen. Trots färre besökare än ett vanligt år 
har verksamheten lockat många och kunnat vara i kontakt med besökare på olika sätt, till exempel genom 
rekord för Sommarboken för både barn & vuxna. Under året har satsningen på landsortsbiblioteken varit 
en del av arbetet, möbler och teknik har köpts in, samarbeten har stärkts och biblioteken är än mer rustade 
för arrangemang och kultur. 

Klostret/Kulturmagasinet 

Klostret i Ystad har varit stängt under årets första fem månader. Under denna period har ombyggnationer 
skett på våning 2. Verksamheten har under tiden varit inriktad mot registrering av föremålssamlingarna inför 
kommande flytt, färdigställande av museets app för rundturer, samt förberedelser inför sommarsäsongen. 
Klostret öppnade den 5 juni med fyra utställningar, varav en barnutställning bekostad av medel ur Florence 
Ljungdahls fond. 

Öppethållandet under sommaren har varit väldigt positiv, Alfonsutställningen har gett Klostret en ny 
besöksgrupp som har tagit tillfället i akt besöka muséet under sommaren. 

Klostret har fr o m den 30 augusti stängt museiverksamheten och har nu fokus på digitalisering inför den 
kommande magasinsflytten. Parallellt med detta har ett arbete pågått tillsammans med industrifastigheter 
gällande underlag inför nybyggnation, för att få till de bästa lokaler för verksamheten. 

Ystad Konstmuseum  

Pandemin har påverkat verksamhetsåret, under våren var det stängt och sedan har det varit restriktioner 
som begränsat besöksmöjligheterna. Glastaket på 2:a vån har läckt vilket medfört att samlingsutställningen 
fått hålla stängt under hösten. Skolorna har haft begränsad möjlighet att ta del av verksamheten men det har 
genomförts bland annat ett Skapande Skola projekt med alla kommunens 5:e klasser och alla förskoleklasser 
har tagit del av verksamheten inom kulturgarantin. Fyra utställningar har producerats som visats under 
sommar och höst och har varit välbesökta under perioder. Inom samarbetet Den platta jorden har den 
kanadensiske konstnären Benny Nemer haft residens i Ystad under augusti månad 

Bästa Biennalens konstbiennal 2021 genomfördes under hösten och var större än någonsin då fem 
grannregioner också medverkade. Besökarna har bjudits in till rummet på 1:a vån för eget skapande under 
sommar och höst. 

1% uppdraget kring Surbrunnsvägen har färdigställts och dialoger kring andra uppdrag har påbörjats. 
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Allmän kultur 
Kulturfesten kunde bli av under hösten, ca 150 personer kom för att titta på prisutdelningar och 
underhållning på Ystad Teater den 24 november. Ystad Jazzfestival tilldelades Kulturpriset. 
Åvalla festivalen genomfördes i samarbete med institutionerna som också var på plats. Festivalen bestod 
bland annat av workshops, liveakter och andra aktiviteter riktat till ungdomar. Jazzkidz genomfördes både 
under sommar och vinter, i samarbete med Unga musik i Syd och Ystad Yazz, fem arrangemang förlagda 
på olika platser i kommunen. 

Kulturgarantin 
Under hösten genomfördes ett antal arrangemang som inte blev av under gånga året på grund av pandemin. 
De årskurser som tog del av Kulturgarantin VT21/HT22 var förskola, förskoleklass, åk 1, 2, och högstadiet 
och hela gymnasiet. Kulturgarantins genomlysning är färdig, en presentation med förslag till ändring har nu 
gått ut på remiss till BUN och GYMN, därefter kommer dessa sammanställas och tas upp i kulturnämnden 
för beslut. 
 
Kulturföreningar och Kulturaktörer 
En särskild satsning gjordes för att stötta kulturföreningar och kulturaktörer ekonomiskt under pandemin, 
300 000 kr avsattes till vardera grupp. 
Kulturaktörernas stöd var satt till 10 000 kr per verksamhet, och föreningarnas var efter behov för en 
särskild insats. Totalt betalades 385 000 kr ut i dessa stöd. 

Ekonomi 

Kulturnämndens bokslut uppvisar ett överskott på 0,8 mkr. 

Även detta år har präglats av covid-19 vilket har inneburit intäktsbortfall på 192 tkr och att arrangemang 
inte har kunnat utföras i samma utsträckning som planerat. 

Framtid 

Stora delar av denna mandatperiod har kulturverksamheten gått på sparlåga, det är flera anledningar till 
detta, bland annat vakanser på olika tjänster och pandemi. Under denna tid har verksamheten fått ställa om 
till en verksamhet som man vanligtvis inte har. Lärdomen är att vi behöver vara mer flexibla och att 
medborgarna ska kunna ta del av vår verksamhet på andra sätt, till exempel digitalt. 

Under våren 2021 togs beslut om att bygga ett nytt kulturmagasin (föremålsmagasin). Detta görs inom 
befintlig budget, för detta ska vara möjligt, så har Klostret varit stängt under hela 2021 och så också under 
2022. Detta är en fantastisk satsning, men det påverkar båda våra museums verksamheter och full potential 
kan inte uppnås under denna period av registrering och packning av föremål. 

Måluppfyllnad 

År 2021 har återigen varit ett annorlunda år för kulturnämndens verksamhet. Verksamheterna har fått 
fortsatt haft stängt med vissa restriktioner, vi har ställt in och ställt om och under de omständigheterna 
bedrivit verksamhet. Under hösten lättade restriktionerna och delar av den planerade verksamhet har kunnat 
genomföras. Besökssiffrorna under 2021 visar att vi inte har kunnat bedriva verksamhet fullt ut, däremot 
har vi anpassat vår verksamhet att kunna vara mer digital så att fler medborgare kan ta del av verksamheten 
även vid nedstängning eller begränsat öppethållande. 

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Genom samverkan externt och internt 
upplevs Ystad som en viktig aktör i 
regionens kulturliv 

Samverkan är en grundpelare i kulturens 
verksamhet och det finns ett stort antal 
samverkansområden och projekt. Under första 
delen av 2021 har arbete fått ske främst med digitala 
hjälpmedel, under sena våren och under hösten har 
ett antal föreningsbesök gjorts och ett antal projekt 
att kunna återtas och nya har initierats 
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Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Öka besökstalen till arrangemang och 
besöksplatser genom förbättrad 
tillgänglighet, högre interaktivitet och 
gott bemötande. 

Målet kommer inte att nås under 2021 till följd av 
fortsatta restriktioner kring Covid-19. Arbete för en 
ökad tillgänglighet är gjord och pågående, t ex 
genom digital verksamhet. Det kommer ge större 
åtkomst till våra verksamheter för våra medborgare. 

 

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Kulturen är tillgänglig för alla, för stad 
och landsbygd och för barn och äldre. 

Kulturverksamheterna har en god samverkan på 
lokal och regional nivå och delvis på nationell nivå. 
Under året har samverkan skett på olika sätt, pga 
pandemiläget har den mesta samverkan skett på 
digitalt vis, det har sina brister, men det har varit 
viktigt att upprätt hålla våra nätverk även under 
Covid-19. Vi har blivit bättre att på olika sätt 
använda oss utav digitala verktyg under denna 
pandemitid och dessa erfarenheter tar vi med oss i 
framtidens verksamheter.  Våra verksamheter ska 
bedrivas i hela kommunen och vi har förlagt en del 
evenemang på landsbygden, vi har vära meröppna 
bibliotek och bokbuss, som är en stor tillgång 
särskilt under pandemitider. 

 

Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Utlånade medier totalt; Biblioteket 223 043 190 245 240 000 -49 755 

och per invånare 7,3 6,1 8,0 -1,9 

Totalt antal besökare, Biblioteket 114 767 85 076 120 000 -34 924 

Verksamhetsbesök betalande Konstmuseum 2 216 2 265 2 200 +65 

Verksamhetsbesök totalt, Konstmuseum 6 001 6 692 7 000 -308 

Anläggningsbesök totalt, Konstmuseum 10 043 9 875 12 000 -2 125 

Verksamhetsbesök betalande Klostret 3 989 6 180 7 000 -820 

Verksamhetsbesök totalt, Klostret 8 132 11 396 12 100 -704 

Anläggningsbesök totalt, Klostret 10 843 16 270 17 700 -1 430 

Driftredovisning, mkr 
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Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,5 -0,5 -0,6 0,1 

Ledning och administration -1,5 -7,0 -7,0 0,0 

Bibliotek- och kulturverksamhet -32,4 -28,2 -28,9 -0,7 

Summa -34,5 -35,7 -36,5 0,8 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Konstn utsmyckn Disponentgatan -0,1 -0,1 -0,1 

Konstn utsmyckn Surbrunnsv -0,1 -0,2 -0,1 

Konstn utsmyckn Östersjömusslan 0,0 -0,2 -0,2 

Konstn utsmyckn S:a Dragongatan 0,0 -0,1 -0,1 

Biblioteket, teknik -0,1 -0,1 0,0 

Biblioteket, innermiljö -0,1 -0,1 0,0 

Konstmuseet, teknik uppdateringar -0,1 -0,1 0,0 

Konstmuseet, ökad säkerhet 0,0 -0,1 -0,1 

Konstmuseet, inköp konst -0,3 -0,3 0,0 

Konstmuseet, nya innerväggar 0,0 -0,1 -0,1 

Klostret, klimatanläggning (SAM) 0,0 -2,0 -2,0 

Klostret, teknik uppdateringar 0,0 -0,1 -0,1 

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

Klostret, kulturmagasinet 0,0 -4,0 -4,0 

Summa -0,6 -7,6 -7,0 
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7 Gymnasienämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 530,2 526,0 284,8 241,2 

Kostnader -687,0 -688,8 -457,3 -231,5 

(varav kapitaltjänst) (-8,6) (-8,4) (0,0) (-8,4) 

Summa -156,8 -162,8 -172,5 9,7 

Verksamhet 

Samtliga verksamheter har präglats av den pågående pandemin även under 2021. Både Vuxenutbildningen 
och Ystad Gymnasium har haft distansundervisning i skiftande omfattning under hela våren. Under hösten 
har däremot all undervisning skett i form av närundervisning. 

Rörligheten hos årets årskurs ett elever har också varit större. Det är fler elever som bytt program under 
hösten än vanligt. Detta beror förmodligen på att de fått begränsad information och inte kunnat vara på 
plats i gymnasieskolorna inför sitt val. 

Utifrån det sök som grundskolans elever gjorde, har Samhälls- och Ekonomiprogrammet utökats i årskurs 
1 med 20 platser på vardera program. 

Beroende på att det finns andra program med få sökande har Ystad Gymnasium haft cirka 30 elever färre 
än budgeterat under hösten. Detta har gjort att olika sparåtgärder har genomförts. Exempelvis har viss 
personal sagts upp eller förflyttats, inslag i undervisningen såsom studieresor, studiebesök och liknande har 
ställts in eller skjutits på framtiden. Den senare åtgärden har förstås också påverkats av pandemin. Utöver 
dessa åtgärder har också återhållsamhet gällande inköp, nyanställningar och investeringar gällt. 

Lokalerna för introduktionsprogrammen har utökats på Industrigatan. Den så kallade Firman har fått 
ytterligare yta i anslutning till den ursprungliga. Detta för att kunna genomföra undervisningen på att 
pedagogiskt och säkert sätt. 

Måluppfyllelsen har stigit på de studieförberedande programmen och varit samma för de yrkesförberedande 
program jämfört med tidigare år. 

Om man jämför med riket som helhet har de studieförberedande programmen fortfarande lägre 
måluppfyllelse. De yrkesförberedande programmen har däremot en högre måluppfyllelse än riket. Denna 
jämförelse är likartad mot tidigare års jämförelser. 

Även detta år arrangerades en alternativ studentutgång utifrån pandemins restriktioner för eleverna på Ystad 
Gymnasium. Den var dock till belåtenhet för de flesta eleverna. 

Vuxenutbildningen har haft färre elever som studerar på plats i Ystad. Däremot har de mäklade 
utbildningarna såsom yrkesvuxenutbildningar ökat. Att utbildningarna inom yrkesvuxenutbildning har ökat 
är glädjande eftersom vuxenutbildningen då kan förse arbetsmarknaden med den arbetskraft som saknas. 

Arbetet med att hitta andra lokaler för Vuxenutbildningens verksamhet har fortgått under hela året. 
Nuvarande lokaler är för stora och därmed för dyra för det antal som studerar på plats i Ystad. Uppsägning 
av avtalet för dessa lokaler sas upp under våren, med avflyttning 220630. 

Olika alternativa lokaler har undersökts och diskuterats. Slutligen beslutades att verksamheten ska flyttas till 
Blekeskolan och Östra skolan. Detta är två centrala lokaler som kommer att fylla Vuxenutbildningens behov 
framöver. Inflyttning är planerad till 220701. 

Betalningsansvaret för kommunens ungdomar som ska ha gymnasieutbildning har gett ett överskott under 
året. Detta beroende på att det har funnits färre ungdomar i gymnasieåldern bosatta i Ystad än vad 
befolkningsprognosen visade. 

Köp av verksamhet av privata utförare görs både vid köp av gymnasieplatser, vuxenutbildningsplatser samt 
viss utbildning inom Ystad gymnasium. Det totala värdet 2021 var knappt 40 mkr och de största 
leverantörerna av utbildning är Praktiska Sverige AB, Gymnasieskolor i Syd och Österlens Folkhögskola. 
De privata utförarnas verksamhet följs upp genom insatser från vuxenutbildningens personal samt från 
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central elevhälsopersonal när det gäller gymnasieutbildningen. 

Gymnasienämnden har vid årsredovisningen för 2021 tre pågående tvister: 

• TAU Learning AB har en skuld till Vuxenutbildning Ystad beroende på att ersättning för den 
antagning som Vuxenutbildningen Ystad hanterat för externa kommuner, inte har betalats. TAU 
Learning anser sig ha ett motkrav beroende på att Vuxenutbildning Ystad inte fullgjort uppgifter 
som TAU anser skulle ha gjorts. Ärendet hanteras av jurister som företräder parterna.  

• Sveriges Ridgymnasium har överklagat ett beslut gällande tilläggsbelopp för en elevassistent som 
skolan anser behövas. Denna ansökan har skolan fått avslag på. Ärendet hanteras av 
förvaltningsrätten. 

• Trafikverket har anmält uppsägningen från vuxenutbildningens nuvarande lokaler till 
hyresnämnden. Man anser sig inte ha fått ett fullgott förslag på alternativ lokal. Ärendet hanteras 
av hyresnämnden. 

Ekonomi 

Gymnasienämnden visar vid årsbokslutet 2021 för övergripande gymnasieverksamhet, Ystad gymnasium 
samt vuxenutbildning ett överskott på 9,7 mkr. 

Nämndens övergripande gymnasieverksamhet innefattar tillexempel betalningsansvaret för Ystads 
gymnasieungdomar, tilläggsbelopp och skolskjutsar. Resultat för denna verksamhet blev ett överskott på 
5,7 mkr. Det största överskottet på 4,8 mnkr står den interkommunala ersättningen för inklusive nämndens 
justeringspost på cirka 1,9 mkr. Utöver det fick skoltransporterna/inackorderingsbidraget ett överskott på 
0,8 mnkr och förvaltningsövergripande ett överskott på 0,1 mkr. 

Ystad gymnasiums resultat är ett underskott på 0,9 mkr. Utfallet beror på att skolan har haft cirka 33 elever 
färre än budgeterat, vilket minskade den budgeterade interkommunala ersättningen med 5,1 mkr. 
Skolledningen har jobbat för att anpassa verksamheten till det lägre elevantalet och skolans underskott har 
förbättrats avsevärt under höstterminen, men skolledningen lyckades inte riktigt nå ett nollresultat. 
Skolan hade under 2021 intäkter på 248,5 mkr där den största enhet omsatte 37,6 mkr och den minsta 
7,9 mkr. Kostnaderna på totalt 249,4 mkr utgörs till största del av personalkostnader (71 %). 

Vuxenutbildningen redovisar ett resultat på 4,9 mkr i överskott. Överskottet står betalningsansvaret för då 
den egna produktionen fick ett nollresultat. Betalningsansvarets överskott beror delvis på det inte var så 
många elever från Ystad som var intresserade av en vuxenutbildning under 2021 som nämnden hade 
budgeterat. Främst var det inom äldreomsorgslyftet där eleverna saknades. Dels beror överskottet på att 
utbildningarna inom yrkesvux blev billigare än budgeterat. Totalt hade verksamheten 42,9 mkr i intäkter 
under 2021. Kostnaderna på 57,6 mkr utgörs till största del av köp av huvudverksamhet (56 %) och 
personalkostnader (30 %). 

Realisationsvinst på 0,4 mkr har uppkommit vid försäljning av datorer vid Ystad gymnasium. 
 
Ystad gymnasium har haft skolläkare och tolkar inhyrda under 2021. (Skolia AB skolläkare 89,0 tkr, en 
ökning med 25,2 tkr mot 2020, och Semantix och Språkservice tolkar 78,6 tkr, en ökning med 25,9 tkr från 
2020) Däremot har ingen psykologtjänst köpts in under 2021 vilket det gjordes under 2020 för 65,7 tkr.  

Framtid 

En av utmaningarna för Ystad Gymnasium är att optimera lokalanvändningen så att man kan möta de 
ökande elevkullar som är prognosticerade. Det kommer att behövas omflyttning av program för att på detta 
sätt få plats med fler elever i befintliga lokaler. 

I ett längre perspektiv kommer förmodligen andra direktiv att gälla kring utbud av program och platser på 
dessa. Diskussioner förs kring att skapa samverkansområden som sedan får tilldelat sig platser som ska 
fördelas. Dessa diskussioner är inte klara och många justeringar kommer sannolikt att ske innan beslut kan 
tas. 

Det diskuteras också att arbetsmarknadens behov ska också kunna styra utbudet av framför allt platser på 
de yrkesförberedande programmen. Lokala och regionala prognoser ska kunna användas för att kunna 
dimensionera de olika yrkesprogrammen. Här kommer branscherna att ha en stor och viktig roll i att vara 
attraktiva arbetsgivare. Det är först då som gymnasieutbildningarna blir intressanta för ungdomarna. 

Även vuxenutbildningen kommer att genomgå samma förändring kring yrkesutbildningarna som gymnasiet. 
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Här gäller det också att skapa nya samverkansformer både lokalt och regionalt. Vuxenutbildningen ska bara 
erbjuda de yrkesutbildningar som har definierats som bristyrken. Detta för att kunna förse arbetsmarknaden 
med arbetskraft i närtid. 

Dessa förändringar kommer att ta tid, men de första stegen kommer sannolikt att tas under slutet av 2022 
eller början av 2023. Åtgärderna är viktiga utifrån en mycket stor arbetskraftsbrist inom vissa branscher. 

En stor förändring för Vuxenutbildningen kommer att var att verksamheten flyttar till andra lokaler under 
2022. Detta ser man fram emot, men inser också att man har mycket arbete framför sig innan de nya 
lokalerna är helt funktionella. Trots att man flyttar in 220701 kommer säkert detta arbete att fortgå under 
hela 2022. 

Måluppfyllnad 

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Ystad Gymnasium och 
Vuxenutbildningen har hög kvalitet och 
ett brett, i samverkan med andra aktörer, 
anpassat utbud i utbildningen och är det 
självklara valet för gymnasie- och 
vuxenutbildning i Skånes sydöstra 
region. 

Utifrån de förutsättning som gällt har en god 
samverkan kunnat ske. Någon direkt utökning av 
externa kontakter har inte kunnat ske beroende på 
pandemin. 

De etablerade samverkansformerna för Estetiska 
programmet, såsom Cardiac records, Ystad Teater 
samt Malmö Musikhögskola, har kunnat genomföras. 

Även samhällsprogrammets deltagande i 4-hörn 
projektet har fortgått i begränsad omfattning 
beroende på pandemin. 

Ytterligare Erasmus projekt tillsammans med Lunds 
Universitet har initierats. 

APL och programråd har kunnat genomföras om än 
ibland med justerad planering. 

Planerade marknadsföringsinsatser inför 
gymnasievalet har kunnat genomföras under hösten. 

 

De studerande vid Ystad Gymnasium 
och Vuxenutbildningen känner sig 
bekväma i kontakten med lärare och 
övrig personal samt har inflytande och 
möjlighet att påverka sin studiesituation. 

Elevdemokratin har kunnat upprätthållas genom att 
vissa möten skett digitalt. Under hösten har alla 
möten genomförts på plats. 

Vuxenutbildningens vägledning har skett på distans 
och här finns olika synpunkter på detta. Vissa tycker 
att tillgängligheten har ökat och andra tycker att de 
digitala mötena har varit begränsande. 

Olika former av kursutvärderingar har genomförts. 

 

VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Varje elev ges möjlighet att utifrån sina 
egna förutsättningar och potential nå så 
långt som möjligt och upplever sin 
studietid som positiv och utvecklande. 

Eleverna har fått stöd och stimulans på olika sätt 
beroende på pandemin. De elever som har haft ett 
stort stödbehov har haft möjlighet att få 
närundervisning för att på detta sätt ge ytterligare 
stöttning. 

Elevhälsoteam och resursteam har inventerat olika 
stödbehov utifrån den distansundervisning som getts. 

En utbildningsinsats vis Specialpedagogiska 
skolmyndigheten har påbörjats på område 4 och 5. 
Denna är fokuserad på mentorskap och nfp-
diagnoser. 

Studie och yrkesvägledningen har fokuserat på 
studerandekontakter och därmed kunnat ge ett bra 
stöd. 
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GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Ystad Gymnasium och 
Vuxenutbildningen ger den som vill och 
kan, förutsättningar för fortsatta studier 
och/eller anställning. 

Både genomströmning och måluppfyllelse har behållit 
i stort sett samma nivå trots pandemin. 

Trots pandemin har APL-verksamheten fungerat väl. 

Pågående Erasmusprojekt kring positiv psykologi och 
ett avslutat gällande inkluderande lärmiljöer. 

Samverkan och projekt med andra aktörer har dock 
minskat beroende på att man inte kunnat träffas. 
Vissa arbeten har kunnat skötas digitalt. 

Dock har samarbetet mellan Vuxenutbildningen och 
kommunens arbetsmarknadsenhet kunnat fortgå 
kring många olika frågor. 

 

Ystad Gymnasium och 
Vuxenutbildningen erbjuder, för 
studerande och personal, en god och 
inspirerande arbetsmiljö som positivt 
påverkar studier och samspelet mellan 
människor. 

Olika arbeten och mötesformer genomförs för att 
öka delaktighet. Exempelvis genomförs klassråd, 
programråd och skolråd för ökad förståelse och 
känsla av att kunna påverka sin situation. 

En noggrant planerad introduktion sker av både ny 
personal och eleverna i årskurs 1. 

En fortsatt hög personaltäthet på område 4 skapar 
trygghet hos både personal och elever. 

Aktivt mentorskap på område 5 bidrar också till ökad 
trygghet. 

Under året har också speciella åtgärder vidtagits för 
att öka tryggheten utifrån pandemin. 

Regelbundna APT säkerställer uppföljningen av 
arbetsmiljön samt ger också möjlighet till nya 
diskussioner som kan påverka vilka åtgärder som 
vidtas. 

 

Personal 

 

Frisknärvaron har varit lägre än åren innan pandemin. Årets frisknärvaro är däremot högre än 2020. Detta 
stämmer, tidsmässigt, med pandemins olika faser. 

Antalet anställda har minskat beroende på ett minskat elevantal både i verksamheten på Vuxenutbildningen 
och på Ystad Gymnasium. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Antal gymnasieelever folkbokförda i Ystads kommun 993 1 032 1 042 -10 

Antal heltidselever från Ystad, vuxenutbildning - 418 443 -25 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Gymnasieverksamhet -139,0 -148,1 -152,9 +4,8 

- varav Ystad gymnasium +0,2 -0,9 0,0 -0,9 

Vuxenutbildning -17,8 -14,7 -19,6 +4,9 

Summa -156,8 -162,8 -172,5 +9,7 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Datorer -4,8 -6,5 1,7 

Skolrestaurangen -0,4 -0,7 0,3 

Undervisnings- och IT-utrustning -1,2 -4,5 3,3 

Summa -6,4 -11,7 +5,2 

Under året har investeringarna hållits tillbaka i syfte att hålla nere framtida kostnader. Detta bland annat 
beroende på att en framtida organisation håller på att arbetas fram. 
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8 Myndighetsnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 5,4 6,2 6,0 0,2 

Kostnader -10,2 -10,1 -10,0 -0,1 

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

Summa -4,8 -3,9 -4,0 0,1 

Verksamhet 

Mängden inkommande bygglovsärenden har ökat jämfört med föregående år, och verksamhetens kapacitet 
har använts maximalt. Mängden ärenden och brist på återhämtning har medfört sjukskrivning och 
förlängning av handläggningstiderna. Under året har antalet inkomna bygglovsärenden ökat med 11 % 
jämfört med föregående år. Största skillnaden mot 2020 är att nybyggnad av enskilda bostadshus 
(enbostadshus och fritidshus) ökat med ca 35 %, tillbyggnader har ökat med 37 % och ärenden som avser 
ändrad användning ökat med 65 %. Antalet ärenden speglar tydligt det behov som pandemin medfört (fler 
jobbar hemma, behov av mer utrymme och mer pengar läggs på hushåll).  Antal ärenden för flerbostadshus 
har varit fler men avser färre lägenheter än 2020. 

Öppet hus och möjlighet till fysiska möten har förändrats under året på grund av pandemin. Möjlighet till 
att boka fysiska möten har varit stängd under första halvåret för att sedan successivt övergå som det var 
innan pandemin. Det har varit färre besökare men fler telefonsamtal och större informationsinsatser och 
kompletteringar jämfört med tidigare år. Byggsamrådsmöten kommer fortsatt hållas digitala vilket 
uppskattas av sökanden. 

Under sommaren har bygglovsenheten stöttats upp med ytterligare en handläggare för att kunna hantera 
inkommande ansökningar, mejl och telefonsamtal, samtidigt som bygglovschefstjänsten har varit vakant. 
Ny bygglovschef har tillträtt i augusti. 

Genom den stora förändringen med nytt ärendehanteringssystem och digitalt ritningsarkiv som infördes 
2020 försöker enheten hitta nya effektiva sätt att arbeta på, något som nya system möjliggör.  
Bygglovsenheten har märkt en minskning av frågor från medborgare om var ärendet ligger i processen, och 
en ökning gällande frågor om e-tjänsten. Hemsidan och mallar ses över, förenklas och förtydligas 
kontinuerligt. 

Ett arbete med att underlätta för sökande att upprätta en kontrollplan, att uppmärksamma att start- och 
slutbesked behövs samt att ringa upp i tidigare skede vid begäran om komplettering har gjorts, men det är 
en ständig process för att hitta förbättringar/effektiviseringar. 

Tillsynsärenden hanteras enligt tillsynsplanen för 2019-2022 och med nuvarande bemanning är det knappt 
möjligt att hinna med ärenden i den takt de kommer in. Det positiva är att tillsynsarbetet ofta leder till 
rättelse (70 %) snarare än utdömande av sanktionsavgift. Framtagande av råd och riktlinjer för enkelt 
avhjälpta hinder har påbörjats men blir inte klart förrän 2022. Enheten har under våren förstärkts med 
ytterligare en byggnadsinspektör för att ännu bättre kunna möjliggöra arbetsplatsbesök och slutsamråd samt 
för att avlasta handläggarna. Enheten arbetar nu mer aktivt med att kunna ge startbesked i samband med 
bygglov i enkla ärenden, vilket förhoppningsvis ger färre tillsynsärenden. 

Bygglovsenheten nätverkar med SÖSK-kommunerna samt med andra enheter och avdelningar inom 
organisationen, men samarbetet har av förklarliga skäl varit begränsat på grund av pandemin. Ystad har 
kommit längst i arbete med digitalisering av SÖSK-kommunerna. 

Taxan 2020 är reviderad och har börjat gälla i oktober. Ytterligare förändring av taxan är gjord för att kunna 
ta betalt för nedlagd tid trots att ansökan dras tillbaka och börjar gälla 2022. Taxor hålls tillgängliga på 
kommunens hemsida. Genom taxan finansieras all ärendehantering inom bygglovsverksamhet inklusive 
bygganmälan med tekniskt samråd. Även strandskyddsärenden finansieras enligt taxa. Taxan är beräknad 
för att solidariskt fördela kostnaden för olika ärendetyper på den handläggningstid som dessa ärenden 
kräver. Tid för rådgivning, service och utveckling kan inte finansieras via taxa. Dit hör besöksmottagning, 
informationsuppbyggnad, vägledning gällande bygglovspliktiga åtgärder och hantering av lovbefriade 
åtgärder, tillsynsarbete samt kommuninternt utvecklingsarbete. Syftet med den reviderade taxan är att 
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avgifterna ska grundas på en korrekt tidsåtgång för olika ärendetyper. 

Ökningen av beslut för lokala trafikföreskrifter (LTF) jämfört med tidigare är beror framför allt på att 
permanenta och tillfälliga lokala trafikföreskrifter skrivits om. 

Ekonomi 

Resultatet för myndighetsnämnden är ett överskott på knappt 0,1 mkr. Skillnaden mot tidigare prognoser 
beror på felaktigt bokförda återbetalningar av planavgifter (1,0 mkr) och sent fakturerade anmälningsavgifter 
(0,3 mkr), fel som har rättats till bokslutet. Intäkterna har också ökat mer än förväntat vid slutet av året. Den 
politiska nämndsverksamheten bidrar med 0,1 mkr till överskottet. 

Taxan har setts över för att i framtiden ge täckning för den bygglovsverksamhet som nämnden har, bland 
annat kommer nämnden att ta ut avgifter för nedlagd tid för ärenden som återtas av den sökande. Den nya 
taxan förväntas ge en budget i balans under kommande år. Täckningsgraden för 2021 blev 78,0 procent. 

Nämndens funktion som trafiknämnd hanteras i praktiken av samhällsbyggnadsnämnden där kommunens 
trafikplanerare och trafikövervakare är anställda, eftersom parkeringsintäkter kan och ska finansiera trafikens 
anordnande. 

Framtid 

Bostadsbyggandet under de närmaste åren förväntas ligga kvar på en hög nivå. Samhällsläget och 
osäkerheten i ekonomin kan komma att påverka antal ärenden, men det är för tidigt att säga hur 
verksamheten kommer att påverkas. 

En hög servicegrad inom myndighetsutövning är en väsentlig del av hur kommunen uppfattas av invånare 
och av näringslivets företrädare. Verksamheten behöver följa utvecklingen i samhället och fortsätta utveckla 
digitala processer för ett effektivt byggande. Den digitala ärendehanteringen kan fortsätta utvecklas genom 
nya moduler och fler e-tjänster som stödjer olika delprocesser och som ökar tillgängligheten för 
medborgarna. Onlinebokning med inspektör ska vara en möjlighet. Tid behöver läggas på att arkivera 
avslutade ärenden och komplettera det digitala ritningsarkivet med aktuella ritningar. 

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från 
bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer granskningstid i anspråk. 
Kärnverksamheten med lov-, kontroll och tillsynsärenden behöver prioriteras. Det är en stor utmaning att 
minska handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet, och samtidigt ha en 
fungerande god arbetsmiljö. Allmänhetens förväntan av tillgänglighet och rådgivning, proaktiv 
tillsynsverksamhet samt behov av informationsinsatser förutsätter skattefinansiering. 

En statlig utredning av bygglovsplikten har redovisats under våren 2021. Syftet med utredningen är att ge 
tydligare och enklare regler för vad som ska vara lovpliktigt, och förhoppningsvis kan bedömningar av 
lovplikt underlättas. De nya reglerna förväntas börja gälla 2023, vilket kräver implementering och utbildning 
under 2022. Vidare pågår en översyn av Boverkets Byggregler som påverkar arbetet med anmälan och 
kontroll. 
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Måluppfyllnad 

Nämndens sex mål bedöms ha haft så bra framdrift, för året, att de alla har nåtts. 

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Vi nätverkar med andra kommuner för 
att inspireras av goda exempel och på 
sikt kunna dela på resurs och kompetens. 

Bygglovsenheten har haft kontakt i olika former och 
samverkat med SÖSK-kommunerna för 
erfarenhetsutbyten. Flera träffar har varit inställda 
under året på grund av covid-19. Inspektörerna har i 
stället under hösten nätverkat digitalt med inspektörer 
i andra kommuner. 

Skånes kommuner har gjort bedömningen att 
samverkan inom bygglovsverksamhet inte är ett av 
deras kärnområdes, så i dialog med kommuner 
kommer nya former för nätverkande att sökas. 
Förhoppningsvis kommer Länsstyrelsen att ta en roll 
i att arrangera där kommunerna kan ta del av 
förändringar inom verksamhetsområdet. 

 

Bygglovsökande upplever att de får bästa 
bemötande och service, även vid avslag. 

Kommunen har denna höst deltagit i Insikt - en 
kundundersökning som kan ge mer jämförbarhet 
med andra kommuner och därmed underlag för vad 
som kan utvecklas. Under hösten har 
bygglovsenheten gjort en kundundersökning i egen 
regi för sista gången. Undersökning av 
bygglovssökandes upplevelse av bemötande och 
service visar att ökande andel är positiva till den 
service de får från bygglovsenheten. 

Bygglovsenheten har skapat en plan för att proaktivt 
informera på kommunens hemsida och facebook om 
öppettider och tillgänglighet vi semestertid. Enheten 
kommer undersöka möjligheten till e-tjänst för 
tidsbokning för att underlätta för kunder. Enheten 
har börjat använda sig av telefonsamtal för vissa typer 
av enkla kompletteringar. 

Enheten arbetar kontinuerligt med att komplettera 
och justera på hemsidan så det ska bli lättare för 
byggaktörer att göra rätt och förstå, bland annat med 
enkla länkar till beslutsunderlag som översiktsplan 
och detaljplaner och FAQ på hemsidan. Även förslag 
på kontrollplaner för enkla ärenden finns att tillgå och 
i ärenden med tekniskt samråd skickas ut en 
checklista till byggherren och kontrollansvarig så att 
lagkraven uppfylls. 

 

Vi utvecklar våra processer för att ge 
snabb och effektiv service. För sökande 
är det enkelt att följa var i processen 
varje ärende är och vad som pågår inom 
Ystads samhällsbyggande. 

Under året har arbetet för att kunna nå full digital 
hantering fortsatt genom att förbereda för att införa 
e-arkiv. En rutin för att effektivt samla in 
förbättringsförslag till e-tjänsten har skapats, så 
förslagen kan vidarebefordras till systemleverantören. 
Möjligheten att implementera moduler, bland annat 
för att koppla mellan olika system, har undersökts 
men än krävs olika IT-anpassningar göras. 

Nya beslutsmallar har arbetats fram. Bland annat har 
mallar setts över så att byggaktörer inte ska missa 
vilka steg som krävs för att ett byggprojekt ska 
påbörjas och avslutas korrekt. Syftet att underlätta för 
byggaktörer att göra rätt från början, samtidigt som 
mängden information ska vara "lagom" omfattande 
och med korrekta ordval så det blir både rättssäkert 
och enkelt att förstå. 
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GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Genom funktionella och relevanta 
trafikföreskrifter upprätthåller vi ett 
tillgängligt och tryggt trafiksystem för 
hållbar tillväxt och tillgänglighet för alla 
målgrupper, som möter såväl invånares 
som besökare och näringslivets behov. 

Trafikföreskrifter för bland annat parkeringar och 
gångfartsgator anpassade efter Ystads stadsmiljö har 
beslutats under året. Enskilda trafikföreskrifter, 
främst avseende parkering, uppdateras löpande och 
anpassas efter platsspecifika förutsättningar och 
önskad trafikutveckling. Under året har 
parkeringsavgifter införts bland annat i syfte att öka 
tillgängligheten till stadskärnan, genom att få ökad 
omsättning av parkerade bilar. 

 

Lösningsfokuserat lotsar vi fram 
komplexa projekt och ger möjliggörande 
råd inom de lagrum som finns. 

Samordning vid komplexa företagsärenden har 
skett i ärenden som bedömts vara mer komplexa, 
vilket inte varit fullt lika många i år som andra år. 
Fortfarande en del utmaningar att tidigt identifiera 
komplexa ärenden. De kan inledningsvis uppfattas 
som vanlig handläggning, men som med tiden visar 
sig innehålla mer komplexitet än själva 
bygglovsprövningen. Nya rutiner har skapats med 
digitaliseringen som förenklar och förkortar 
ledtiderna i processen för den sökande. 

Genom praktiska former och i god dialog med 
mark- och exploateringsenheten informeras 
exploatörer om processer och regelverk i tidigt 
skede. Att information även finns på hemsidan 
underlättar för alla parter. Handläggare har varit 
med i tidig dialog med exempelvis Tingsrätten, 
Glemmingebro kyrka och kvarteret Fredrik. 

 

I myndighetsutövningen verkar vi för 
arkitektur, form och design som bidrar 
till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt 
gestaltade livsmiljöer. 

Ystads levande stadskärna med medeltida gaturum 
gör att arkitektur och design hela tiden behöver bli 
en avvägning mellan funktion och kulturmiljö. 

Råd och riktlinjer för enkelt avhjälpta hinder håller 
på att tas fram, som stöd till bland annat 
fastighetsägare. Ett utkast är framtaget men 
behöver bearbetas ytterligare för att få med 
ställningstaganden. Ombyggnad och projektering av 
Stora Östergatan kommer bli ett praktiskt projekt 
att ta lärdom av inför färdigställande av råd och 
riktlinjer. 

 

Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 
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Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Antal sökta bygglov, inklusive marklov och 
rivningslov samt förhandsbesked 584 650 500  

Antal beviljade bygglov 423 475   

Antal inkomna anmälningsärenden 150 152 150  

Antal bostäder i beviljade bygglov 428 364   

Startbesked för antal bostäder 184 485   

Slutbesked för antal bostäder 309 400   

Antal beslutade trafikärenden, som lokala 
trafikföreskrifter och föreskrifter 40 78   

Antal beslutade tillfälliga lokala trafikföreskrifter 1 284   

Antal beslut gällande strandskyddsdispens och 
samråd om strandskydd 7+2 6+2   

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,3 -0,4 -0,5 0,1 

Bygglovsenheten -4,5 -3,5 -3,5 - 

Summa -4,8 -3,8 -3,9 0,1 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Ärendehanteringssystem bygg -0,2 -1,7 1,5 

Digitalt ritningsarkiv - -0,4 0,4 

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

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 569,6 609,6 539,2 70,4 

Kostnader -652,5 -697,7 -638,0 -59,7 

(varav kapitaltjänst) (-160,7) (-174,0) (-171,7) (-2,3) 

Summa -82,9 -88,1 -98,8 10,7 

Verksamhet 

Förvaltningen övergripande Pandemin har haft viss påverkan på ekonomi och resurser. Periodvis har det 
varit stor sjukfrånvaro, främst i köken, men förvaltningen har kunnat upprätthålla samhällskritiska 
funktioner hela året: vattendistribution, avfallshantering, lokalvård och kostverksamhet för äldreomsorgen. 
Löpande åtgärder har gjorts med aktsamhet både om medarbetares arbetsmiljö och om att service och 
verksamheter ska kunna upprätthållas och projekt fullföljas. 

Administration och utveckling Exploatering, plan och tekniska arbetar med utvecklade processer för 
effektivt samarbete. Kommunstyrelsen har beslutat om första etapp för exploatering i hamnstaden och efter 
positivt planbesked hölls ett välbesökt rundabordsamtal med byggaktörer som är intresserade av att sats i 
både hamnstaden och Köpingebro. Tomtförsäljning fortsätter på Öja industri och fribyggartomter i 
Nybrostrand är i princip slut. Markentreprenad för kvarteret Daggkåpan har genomförts. Med en ny 
förvaltningskoordinator/landsbygdssamordnare har nya former för samverkan, interna processer och 
kvalitetsarbete utvecklats. 

Stadsbyggnad Har färdigställt Översiktsplan Kommunen Ystad 2030. Förslag till landsbygdsstrategi har 
tagits fram för remiss. Även ett nytt miljöprogram och en kemikalieplan har tagits fram och antagits.  
Aktiviteter inom Life-projektet och tillsammans med vattenråd pågår. Aktivt drivs 27 detaljplaner, till de 
större hör planprogram för Stortorget och planer för Urmakaren och Södra Hedeskoga. Arbetet med planer 
för hamnen i Kåseberga, Marinan med Rökeriet och för Sockerbruket i Köpingebro är prioriterade, de 
gynnar näringslivsutveckling och arbetstillfällen. Detaljplan för ett nytt polishus har påbörjats. Kartläggning 
av planprocessen används för att arbeta vidare med en digital detaljplaneprocess. Beställningar på 
nybyggnadskartor är större än någonsin. Projektet med digitalisering av historiska förrättningsakter, i 
samarbete med Lantmäteriet, har påbörjats. 

Fastighet Översyn av kostnader relaterat till interna och externa hyresintäkter har genomförts. Ombyggnad 
av servicehuset i Kåseberga hamn, beräknas vara klart juni 2022. Takunderhåll av Österportskolan börjar gå 
mot sitt slutskede. Svarte skola har försetts med solcellsanläggningar och det planeras för ytterligare på 
Berghusa skolan, Västerportskolan och Norreportskolan. Tillbyggnad av Ljuskällans äldreboende 
påbörjades i december, det ger en ökning med 27 lägenheter hösten 2023. Arbete pågår för att kunna etablera 
nya verksamheter i Östra Skolan och Blekeskolan. Det finns ett stort behov av dessa lokaler för 
vuxenutbildningen. 

Tekniska För att hamnen ska kunna ta emot grå- och svartvatten och leda det till reningsverket för 
slutrening driftar avdelningen nu en förreningsanläggning i hamnen. Rapport för hantering av enskilt 
nyttjande av allmän plats har tagits fram. Det är en utmaning att hitta platser för nya återvinningsstationer 
när gamla avetableras i centrala Ystad. För att hitta anledningen till den förhöjda inkommande belastningen 
till Ystads reningsverk har uppströmsarbete gjorts. Orsaken bedöms bero på stora mängder fett men ingen 
enskild källa har hittats. Arbetet med skyfallsplan och dagvattenplan pågår. Ombyggnaden av 
Surbrunnsvägen pågår. Entreprenören som påbörjat ombyggnaden av Södra Dragongatan och Fina korset 
gick i konkurs, vilket påverkade ekonomi och tidplan. Vakant VA-cheftjänst har krävt extra av 
organisationen. Pandemin har gjort att fler människor vistas ute i parker och naturområden vilket medfört 
ökat behov av soptömning, skräpplockning och slitage på parkutrustning. Ökat arbete med att hantera 
invasiva främmande arter i skogsmiljöer. 

Kost och lokalvård Implementering av den nya kostdatamodellen har på grund av pandemin skjutits fram. 
Samtliga restauranger inom äldreomsorgen öppnade i september efter att ha varit stängda sedan mars 2020. 
Genomlysningen av kvadratmeterytorna inom lokalvården är avslutad och går nu in i nästa del av processen. 
Lokalvårdsenheten har påbörjat en kompetenshöjning av lokalvårdspersonalen och planen är att samtliga 
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medarbetare ska bli PRYL-certifierade inom en treårsperiod. Avdelningen har under perioder av året haft 
höjd sjukfrånvaro men har kunnat utföra sina uppdrag med god kvalitet. Vakanta avdelnings- och 
enhetscheftjänster har krävt extra av organisationen. 

Ekonomi 

Nämndens samlade resultat är ett överskott 8,0 mkr exklusive reavinster. Med reavinster på totalt 
2,7 mkr som avräknas resultatet landar året på överskott 10,7 mkr. 

Administration och utveckling: överskott 0,5 mkr. Överskott inom nämndsverksamhet 0,2 mkr, 
kollektivtrafik 0,5 mkr, övrigt 0,5 mkr. Underskott semesterlöneskuld med 0,5 mkr. Exploatering: 
underskott 0,1 mkr kostnader för advokat och ansvarsförsäkring, budget som inte flyttades med när mex-
enheten flyttades organisatoriskt. 

Stadsbyggnad: överskott på 6,6 mkr. Bland annat på ersättning för medverkan i EU-projektet LIFE 
Coast Adapt (0,3 mkr). Planintäkter bidrar till överskott med 5,6 mkr. Samtidigt som avdelningen får intäkter 
för bygglovsärenden inom planer som tagits fram den senaste tioårsperioden så kommer intäkter för 
pågående planärenden i samband med att kostnader uppstår för dessa. Effekterna av att två taxesystem 
överlappar kommer att märkas genom högre intäkter under ett par år. Fler beställningar till kart- och mätning 
bidrar till överskottet med 0,6 mkr. 

Fastighet: överskott på 0,2 mkr. En reavinst på 2,1 mkr från försäljning av en bostadsrättslägenhet (0,7 
mkr) och Ebbas Gård har avräknats (1,4 mkr). Intäkterna exkl reavinst för försäljningar ger överskott med 
2,6 mkr. Överskott på mediaförbrukning (el, värme, vatten) med 2,7 mkr och vissa övriga driftkostnader 
med 2 mkr. Kostnaderna för oplanerat underhåll har underskott med 6,4 mkr, varav rivningskostnader 
1,4 mkr bland annat för blinderingar i Sandskogen samt avslutade försäkringsskador med 0,4 mkr. 

Tekniska: överskott 0,3 mkr exklusive reavinst på 0,6 mkr från försäljning av en traktor och en 
slagklippare. Underskott totalt 1,0 mkr på trafik och gata främst för vinterväglagsåtgärder, överskott 1,1 mkr 
på park och 0,2 mkr på övrigt. Sammantaget underskott på övriga kostnader, främst gällande köp av 
huvudverksamhet, vägs upp av överskott på personalkostnader på grund av vakanta tjänster. De 
taxefinansierade verksamheterna har haft överskott, Avfall på 1,6 mkr och VA på 1,9 mkr. Dessa påverkar 
inte nämndens resultat utan bokförs mot respektive fond. 

Kost och lokalvård: överskott med 0,5 mkr. En återbetalning med 0,2 mkr har gjorts till barn och 
utbildningsnämnden för lägre levererade volymer. Underskott på omsorgsköken på grund av stängda 
restauranger vägs upp av överskott på förskolans kök. Lokalvården ger överskott på 0,5 mkr eftersom vissa 
städobjekt har tillkommit under året. 

Framtid 

Förvaltningen Prisutvecklingen på både material, elenergi och livsmedel ger oroande risk för 
kostnadsökningar inom nämndens verksamhetsområde. 

Administration och utveckling Befolkningsökningen och bostadsbyggandet är högt i Ystad och intresset 
från byggaktörer är stort. Inom kommunens innehav saknas mark för framtida verksamheter och 
villatomter, nya former för utveckling i dialog med markägare kommer att sökas. Stadsutveckling i 
hamnstaden och Köpingebro innebär komplexa samverkansprocesser. Landsbygdsstrategin lägger grund 
för ny form av samverkan för landsbygdsutveckling. 

Stadsbyggnad Utredning av det framtida kustskyddet och ett kulturmiljöprogram ska tas fram liksom en 
fördjupad översiktsplan för Nybrostrand/Köpingebro. Detaljplaner för Södra Hedeskoga och för 
Urmakaren förväntas bidra till bostadsbyggande. Pågående arbetet med digitalisering kommer att leda till 
effektiviseringar på sikt. Digitala dokument är en väsentlig del av en sammanhållen, digital 
samhällsbyggnadsprocess. 

Fastighet Nya interna hyresavtal baserade på självkostnader implementeras från 2022 och nya riktlinjer och 
gränsdragningslistor mellan parter tas fram. En ny form för övergripande lokalsamordning inom kommunen 
skapas. Förändrade behov uppstår kontinuerligt i verksamheterna där mest kostnadseffektiva lösningar söks. 
Parallellt med planarbete tas programhandling för tillbyggnad av Gamla Rådhuset fram. Projekt för nytt 
äldreboende i Trädgårdsstaden förbereds tillsammans med social omsorg. 

Tekniska Från 2022 ligger ansvaret för returpapper på kommunerna, vilket ökar kommunens behov av att 
avsätta mark för återvinningsstationer. Ystads reningsverk kompletteras med en anläggning för att 
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producera tekniskt vatten vilket minskar dricksvattenförbrukningen i verkets drift. Dagvatten- och 
skyfallsproblematiken är en stor utmaning att hantera i ett växande Ystad. Ombyggnad av Stora Östergatan 
med hänsyn till olika intressenter är en utmaning. Arbetet med invasiva främmande arter kommer bli 
resurskrävande. 

Kost och lokalvård Med implementering av ny kostdatamodell kommer beställningarna att bli säkrare och 
bidra till mindre svinn. Arbetet med utökad måltidsservice fortsätter, för att tillgodose det behov som finns. 
För att bibehålla kompetens inom kosten fortbildas befintlig personal. Lokalytor genomlysning med 
revidering av lokalvårdsavtal för att skapa jämnare avverkningsytor med likvärdig service. 

Kommunala entreprenörer 

Samhällsbyggnadsnämnden har anlitat privata utförare till verksamhet inom tekniska avdelningen, främst till 
drift av hamnens eget reningsverk, gräsklippning och andra tjänster som kräver specialister eller särskild 
utrustning. Den totala kostnaden under 2021 var ca 12 mkr. De tre största leverantörerna var Marinfloc 
Service & Support AB (1,6 mkr), Växtkraft i Skåne-Tranås AB (1,4 mkr) och Nilsson & Lööw AB (1,0 mkr). 
Fastighetsavdelningen har även till liten del anlitat Växtkraft i Skåne-Tranås för gräsklippning (0,4 mkr). 

Måluppfyllnad 

Av nämndens 15 mål bedöms 14 under året haft så bra framdrift att målet, för året, har nåtts. Nämndmålet 
om attraktiv arbetsgivare kan inte anses nåtts, utifrån att den fysiska arbetsmiljön i tekniska avdelningens 
lokaler på Koppargatan är av bristande kvalitet och medel för att åtgärda det saknas. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Utveckla arbetsformer och prismodeller 
så att kommunen, med helhetsbild av 
behov, kan fördela och använda resurser 
motiverat och effektivt för största 
möjliga samhällsnytta. 

Förvaltningen har tagit fram en ny hyresmodell som 
ska ge ökad förståelse för kommunens 
fastighetskostnader. Genom den skiljs ekonomisk 
redovisning mellan fastigheter för kommunens 
behov, för externa hyresgäster, för långsiktiga 
exploateringssatsningar samt för arrenden och 
markområden. Även lokalvårdskostnader redovisas 
skild från grundhyran. 

Uppföljning av kostnader för framtida 
exploateringsområden t ex Sockerbruket 
Köpingebro och Ystad hamnstad görs separat. 

Ett antal projekt för att skapa en helhetsbild av 
driftkostnader och investeringsbehov i stadsmiljön, 
som belysningsplan, lekmiljöprogram, 
hundrastplatsplan, trädinventering, har varit svåra 
att prioritera under året. Mer angelägna har varit de 
omfattande uppdragen att med kort varsel axla 
driftansvar av hamnens för-rening av grå och 
svartvatten samt att utreda enskilt nyttjande av 
allmän plats, 

 

Säkra relevant kompetens för nämndens 
uppdrag genom att erbjuda 
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna 
och verka för god arbetsmiljö. 

Förvaltningen har prövat nya sätt att hantera det 
systematiska arbetsmiljöarbete för att mer löpande 
följa upp olika moment, så att arbetsbelastningen 
för chefer blir mer hanterbar. Det dåliga skicket på 
tekniskas lokaler på Koppargatan riskerar att ge 
fysiska arbetsmiljöproblem. 

För att hushålla med resurser minimerar 
förvaltningen utbildningar till det som är 
nödvändigt för att klara uppdraget och för att 
medarbetare ska utvecklas inom respektives 
ansvarsområde. Många tjänster är svårrekryterade, 
inte minst de som konkurrerar med privata 
arbetsgivare. Fortbildning via omställningsfonden 
måltidsbiträde till kockkompetens har pausas på 
grund av pandemin. 
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Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Avvägningar och beslut som ifrågasätts av 
allmänheten kan ge en utsatthet som är 
energikrävande för medarbetare. Interna 
dialoginsatser för att lyfta medarbetare och 
organisationen pågår löpande. Alla nya medarbetare 
ska delta i värdegrundworkshop, men på grund av 
pandemin har det arbetet behövt pausa. 

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Vi samverkar med Skånetrafiken, 
Trafikverket, Region Skåne och 
myndigheter samt kommuner för att 
möjliggöra hållbar tillväxt, med 
systemlösningar i framkant för transport, 
vattenförsörjning och kretslopp. 

Trepartssamverkan med Skånetrafiken, 
busstrafikörer och Trafikverket ger möjlighet till 
löpande dialog med inriktning utveckling, kund och 
kommunikation. Kontinuerliga möten hålls också 
med Trafikverket. En återkommande utmaning är 
att Skånetrafiken och Trafikverket har det yttersta 
budgetansvaret och beslutanderätten för såväl 
kollektivtrafik som statliga vägar och prioriterar 
utifrån ett regionalt perspektiv som inte alltid 
gynnar Ystads mål och invånares behov. 

Förvaltningen har samordnat arbetet inom sydöstra 
Skåne gällande arbetet med Skånes regionplan och 
arbetar för SÖSK-gemensam infrastrukturstrategi. 
Inom flera kompetensområden tar Ystad initiativ till 
dialog och nätverkande mellan medarbetare inom 
SÖSK, gällande till exempel planering, 
infrastruktur, miljö- och klimatstrategi, kulturmiljö. 

Inom LIFE-projektet sker mellankommunal 
samverkan gällande kustskydd, det är värdefullt att 
dela på erfarenheter från pilotprojekt. Samverkan 
pågår med Simrishamns kommun gällande att bygga 
ut Glemmingebro vattenverk som gynnar både 
Ystad och Simrishamn 

 

Genom aktiv samverkan och 
ändamålsenliga dialoger inom aktuella 
projekt ger vi invånare och andra aktörer 
möjlighet till delaktighet och påverkan 
på Ystads utveckling. 

Förvaltningen ger medborgare möjlighet att förstå 
utveckling och lämna synpunkter på ett antal 
kommun-övergripande utvecklingsprojekt. Inför 
kommunens arbete med landsbygdsstrategi har 
byalagsrådet varit en aktiv samverkanspart. En bred 
kampanj om behovet av att omhänderta dagvatten 
har gjorts. Ordinarie samverkansforum, med 
byalagsråd, tillgänglighetsråd och pensionärsråd har 
begränsats på grund av Covid-19-pandemin. 
Ungdomsfullmäktige har under året tagit bort 
ungdoms-nämndsgrupperna. 

Med ny förvaltningskoordinator på plats har arbetet 
med att utforska nya former för medborgardialog 
öka, inte minst för dialog om landsbygdsfrågor. 
Samverkansdialog pågår med Ystads 
kulturhistoriska förening om bevarande och 
utveckling av stadskärnan. Samverkansprojekt 
"Hjärtat i Ystad" för utvecklad trygghet och 
attraktion i centrala Ystad, har påbörjats med Ystad 
i Centrum. I det kommer 
samhällsbyggnadsförvaltningen vara en part bland 
flera. 

I konkreta platsspecifika projekt, som 
vägombyggnader och VA-utbyggnad på 
landsbygden, har riktade kommunikationsinsatser så 
att de närmast berörda ska förstå och kunna få svar 
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Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

på frågor. Dialog med berörda har förts gällande 
Surbrunnsvägens ombyggnad. Planering har inletts 
gällande hur dialog med fastighetsägare och 
butiksinnehavare på Stora Östergatan ska 
genomföras på ett ändamålsenligt sätt. 

Ett välbesökt dialogmöte med intresserade 
byggaktörer gällande hamnstadens första etapp och 
sockerbruksområdet i Köpingebro har genomförts. 

Vi ger effektiv service och lotsar 
lösningsfokuserat fram komplexa projekt 
och ger möjliggörande råd inom de 
lagrum som finns. Det är enkelt att följa 
var i processen varje ärende är och 
orientera sig i det som pågår inom 
Ystads samhällsbyggande. 

För att invånare och byggaktörer lättare ska ta till 
sig den nu antagna översiktsplanen Kommunen 
Ystad 2030 har en tryckt version tagits fram. 

Flera utvecklingsprocesser pågår, i syfte att 
underlätta för invånare och kunder och för att 
effektivisera den interna hanteringen. Till exempel 
förbättras och kompletteras externa karttjänster 
som tillgängliggör information, och information om 
kartornas funktionalitet sprids. En projektkarta har 
byggts upp för att genom karta informera om olika 
exploaterings- och investeringsprojekt. Även olika 
e-tjänster kartläggs och införs löpande, om än med 
viss kö för IT-avdelningens teknikstöd. Möjligheten 
att ta fram en 3D-modell för staden Ystad 
undersöks. 

Komplexa företagsärenden samordnas genom 
kommunens näringslivslotsar. Framdrift, 
utmaningar och möjligheter återkopplas 
regelbundet på SAM+MYN presidiemöte 

 

VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Vi erbjuder och utvecklar 
omsorgsboenden med positiva 
måltidsupplevelser för de äldre med 
brukares behov i centrum. 

Projekt Ljuskällan, i syfte att bygga till det befintliga 
äldreboendet, har avvaktat i väntan på att 
överklagade beslut gällande både bygglov och 
detaljplan. Bygger startade under hösten och 
beräknas klart 2023. 

Med kommunstyrelsens beslut att det nya 
äldreboendet i Trädgårdsstaden nu ska byggas i 
kommunal regi, blir det ett kommande stort 
byggprojekt för förvaltningen att driva. För 2021 
finns dock ingen beslutad investeringsbudget så 
under hösten har förfrågningsunderlag förberetts. 
Fortsatt aktiv dialog för att precisera omsorgens 
behov krävs, inte minst gällande beslut om storkök 
ska byggas i Trädgårdsstaden, vilket inte finns med i 
aktuella kalkyler. Kapacitet finns i befintliga 
storkök, varför det för förvaltningens uppdrag att 
leverera kvalitativa måltider inte krävs ett nytt kök. 

I enlighet med de gemensamma överenskommelser 
mellan kost och social omsorg, kopplat till den nya 
prismodellen, planeras för dialog om utbud och 
förväntan - men pandemin har krävt annan 
prioritering. Med det nya kostdatasystemet som 
implementeras 2022 kommer såväl näringsriktighet 
som råvaror och kostnad kunna följas på ett 
effektivt vis. Samverkansprojektet måltidsglädje, 
som syftar till att tillsammans med verksamheter 
utveckla måltidsupplevelsen för ökad matlust för 
äldre, har pausats på grund av pandemin, men 
beräknas kunna återupptas. 
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Vi tillhandahåller kvalitativa måltider 
som möter förväntan och behov från 
barn och unga. 

I enlighet med gemensamma överenskommelser 
mellan förvaltningens kostenhet och kultur och 
utbildningsförvaltningen, utifrån ny kostprismodell, 
planeras för dialog om förväntan och 
serviceerbjudande med förskola och skola, arbetet 
har dock pausats under pandemin. Med det nya 
kostdatasystemet som implementeras 2022 kommer 
såväl näringsriktighet som råvaror och kostnad 
kunna följas på ett effektivt vis. 

Enkäten skolmat Sverige utgör ett viktigt verktyg 
för ömsesidig förståelse och utvecklingsarbete 
mellan kostenheten och skolrestaurangerna, till 
exempel gällande utmaningen att skapa 
näringsriktiga måltider som de unga vill äta. Under 
pandemin har dock inte skolmat Sverige-enkäten 
kunnat prioriteras. 

 

Vi erbjuder och utvecklar lärmiljöer som 
främjar lek och lärande med barnens 
bästa i centrum. 

Under detta första år med den nya förskolan och 
skolan Källan i drift följs erfarenheter upp för att 
kunna ta med i kommande samverkansprojekt. 

Samarbete mellan park och Edvinshemsskolan om 
användning av ytor vid till Skeppsparken och 
spontanidrottsplatsen samt temaarbete om 
pollinatörer och planteringar har förberetts. 
Pandemin har gjort att projektet än inte har kunnat 
fullföljas. 

Planarbete för att bygga en ny hall vid Backaskolan 
för att utveckla lärmiljöerna där pågår och ger 
möjlighet att hushålla med kommunen 
lokalresurser. I dialog med fritidsavdelningen har 
alternativ för en ny idrottshall för föreningars 
behov tagits fram och kostnadsuppskattats. 

 

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Vi arbetar strategiskt för att kvalitet och 
attraktivitet ska utvecklas hållbart i hela 
kommunen, såväl i staden som i byar 
och på landsbygden. 

En del av samhällsbyggnads resurser och 
kompetenser används för att arbeta med strategiska 
projekt på uppdrag av kommunstyrelsen. 
Översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 har 
antagits av kommunfullmäktige. Ystads nya 
landsbygdsstrategi har, efter beslut i KSAU, skickas 
på remiss och förslaget bearbetas än utifrån 
inkomna synpunkter. 

Parallellt som landsbygdsstrategin färdigställs har 
arbetet med en handlingsplan till den inletts. 
Satsningar på landsbygden i år har främst handlat 
om att färdigställa arbete med de Fokusbyåtgärder 
som beslutats tidigare år. Samhällsbyggnadsbidraget 
har delats ut för andra året och processen börjar nu 
finna sin form. 

En viktig strategisk grund för att utveckla kvalitet 
och attraktivitet handlar om underlag så resurser 
kan fördelas medvetet från en helhetsbild om 
behov och tillgångar, både i stadsmiljön och på 
landsbygden. Förvaltningen har bland annat 
uppdrag att ta fram riktlinjer för hantering av 
kommunal belysning utmed statliga och enskilda 
vägar, förbättra belysning på lekplatser i byar och 
ytterområde, att ta fram handlingsplan för hantering 
av råttor, att utreda hur allmän plats som nyttjas av 
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Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

enskilda kan hanteras. Mer akuta driftsfrågor 
behöver ofta prioriteras när resurser inte fullt ut 
räcker till, men successivt skapas en helhetsbild av 
flera frågor. Under året har frågan om enskilt 
nyttjande av allmän plats krävt omfattande 
utredningsarbete. 

För hållbar utveckling behöver kulturmiljö- 
naturvård och klimatanpassningsfrågor beaktas i 
flertalet av investerings- och exploateringsprocesser, 
där såväl kompetens som omvärldsbevakning och 
strategiskt underlag krävs. 

Vi driver effektiva exploaterings- och 
planerings-processer för omsorgsfullt 
gestaltade livsmiljöer som tillgodoser 
bostadsmarknadens och näringslivets 
behov. 

Kriterier för prioritering av planärenden har 
beslutats och löpande utvecklas processen för 
exploateringsprojekts framdrift och de ekonomiska 
konsekvenser och beslut de för med sig. Utveckling 
av exploateringsprocessen för ökad samverkan 
mellan avdelningar, från idé till inflyttning pågår. 
Nämnden får regelbundet information om framdrift 
av pågående projekt. 

Förvaltningen driver ett 20-tal parallella 
planärenden där många medarbetare involveras. 
Med digitalisering som verktyg eftersträvas mer 
kvalitetssäkra interna processer. Kommunen har 
hög planberedskap för flerbostadshus, men för 
småhus börjar tomter klara för försäljning att ta 
slut. Under året har elva nya planuppdrag beslutats. 
Arbetet med planer för hamnen i Kåseberga, 
Marinan med Rökeriet och för livsmedelshandel i 
Köpingebro är prioriterade eftersom de gynnar 
näringslivsutveckling och arbetstillfällen. Detaljplan 
för ett nytt polishus har påbörjats. 

Under året pågår exploateringsutbyggnad i Öja, i 
Nybrostrand, i Svarte och i Västra Sjöstaden  samt i 
Trädgårdsstaden. Markentreprenad för bygg-gator, 
terrassering av tomtmark, grönområde och VA till 
kvarteret Daggkåpan är klar. Nästa stora 
exploateringsområde beräknas bli Södra Hedeskoga 
och Västra Sjöstaden etapp 3. 

 

Vi driver utveckling som säkerställer god 
vattenkvalitet i vattenmiljöer, 
dricksvattenförsörjning på sikt och 
dagvattensystem med beredskap för ett 
förändrat klimat. 

Samverkansprojektet gällande Glemmingebro 
vattenverk fortskrider, vilket säkrar 
vattenförsörjning i kommunens östra delar på sikt. 
Fas 2 av samverkansentreprenaden pågår projektet 
beräknas vara klart hösten 2023.  Entreprenaden 
för VA-utbyggnad till Bjäresjö och Hunnestad är 
nästan helt klar. Projektorganisationen för VA-
utbyggnad i Löderups strandbad behöver 
kompletteras för att hantera alla komplexa 
delområden. 

En hydraulisk datormodell över dagvattensystemet i 
Ystad för översvämningskartering har tagits fram, 
som grund för hantering av skadeståndsanspråk och 
framtagande av skyfallsplan. Underlag utgörs av 
Ystads ledningsdatabas och kompletterande 
inmätningar. Under inmätningsskedet ligger fokus 
på arbetet med dagvattenplan. Bland annat 
undersöks möjliga lösningar för 
översvämningsproblemen i Västra Sjöstaden. 

Genom samverkan med vattenråden bidrar 
förvaltningen med kompetens och underlag för 
minskad näringsbelastning, ökad kunskapsspridning 
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samt fortsatt miljöövervakning av vattenkvalitet. 
LONA-projektet om våtmark/tvåstegsdike i 
Köpingebro kan fullföljas först efter arkeologisk 
undersökning. Årets undersökningar i 
kontrollprogrammet för kustskydden har 
genomförts. 

Vi erbjuder och utvecklar parker, kultur- 
och naturmiljöer samt 
rekreationsområden för olika gruppers 
behov, genom att förmedla och förädla 
de tillgångar som kommunen har. 

Ombyggnationen av Fritidsparken har inletts, den 
omgestaltade parken förväntas bli både tryggare och 
attraktivare för fler grupper i kommunen. 

Parkmiljöerna i Trädgårdstaden har utvecklats 
genom nyplanteringar och en skötsel som på sikt 
ska skapa rekreativa gröna miljöer. Utredning om 
att utveckla lekytor i Västra Sjöstaden avvaktar 
dagvattenutredning. Lekmiljöprogrammet har varit 
på remiss, men resursbrist gör att arbetet än inte är 
klart. Inventering och informationsinsamling inför 
plan för hundrastplatser har påbörjats, en 
efterlängtad helhetsbild inför enskilda avvägningar 
om användning av ytor. 

Underlag för kulturmiljö för utveckling av natur- 
och kulturmiljöer har inventerats. LONA-bidrag 
har sökts och beviljats för inventering av invasiva 
främmande arter på kommunal mark. LONA-
bidrag har sökts för förstudie av grönplan och 
kulturmiljöer samt förbereds för vård- och 
underhållsplaner för kulturfastigheter. 

 

Vi sköter om och utvecklar stadskärnans 
attraktivitet så den upplevs levande, 
funktionell och trygg för invånare och 
besökare. 

Pågående större projekt som påverkar stadskärnans 
fysiskt är: bygga om Fritidsparken, detaljplan vid 
Stortorget för att bygga till Gamla Rådhuset, 
inledande skede av ombyggnad av Stora Östergatan 
med planering av process som möjliggör relevant 
delaktighet gällande praktisk genomförbarhet såväl 
som beaktande av kulturvärden, gröna värden, 
konstnärlig gestaltning samt tillgänglighet. 

För att minska driftkostnader, få ökad hållbarhet 
och förnya stadsmiljön har perenna växter ersatt 
sommarblommor i flera rabatter. En permanent 
toalettbyggnad har byggts på S:t Knuts torg. 

Genom stadsmiljögruppen samordnas aktiviteter 
som pågår i stadsrummet. I dialog med Ystad i 
centrum har kommunen inlett ett nytt 
samverkansprojekt för ökad aktivitet och attraktion 
i stadskärnan inletts, Hjärtat i Ystad, och som en 
aktör av flera involveras förvaltningen i arbetet. 
Dialog förs om stadsmiljöprogram eller annan 
strategisk plan är mest relevant för att samla en 
målbild för stadskärnans utveckling. Nya, mer 
relevanta torgstadgar har tagits fram och antagits. 

 

Vi upprätthåller ett ändamålsenligt, 
klimatsmart och tryggt trafiksystem för 
hållbar tillväxt och god tillgänglighet för 
alla målgrupper, som möter såväl 
invånares som besökare och 
näringslivets behov. 

Parkeringsstrategi och parkeringsplan har antagits 
och utifrån dessa pågår arbete med åtgärder. För att 
främja alternativa färdval och för att finansiera 
trafikens anordnande har undersökts var 
betalparkering är relevant att införa. Nämnden 
beslöt att genom arrende upplåta parkeringen vid 
Saltsjöbadvägen, det ger intäkter men incitament 
för att välja andra fordon uteblir. 

Aktivt trafiktillgänglighetsarbete gjordes inför 
sommarens behov av parkering och framkomlighet, 
bland annat till kommunens stränder. Dialog har 
förts med Trafikverket och Länsstyrelsen om 
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Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

möjliga åtgärder, främst vid Sandhammaren och i 
Sandskogen. Vid högsäsong var trafikövervakare 
dagligen på plats för att säkerställa trafiksäkerhet. 

Ombyggnad av Surbrunnsvägen pågår, beräknad 
klar maj 2022. Byggande av cykelväg utmed 
Gustavsgatan är klart. Planarbete för att öppna upp 
Sockerbruksvägen har inletts med förstudie av 
omfattning. 

Vi bidrar till ett resurseffektivt samhälle 
med hälsosamma miljöer och begränsad 
klimatpåverkan. 

Förvaltningen samarbetar med SÖSK energi- och 
klimatrådgivare, och arbetar aktivt för att underlätta 
för förnyelsebar energiproduktion. För kommunens 
fastighetsbestånd pågår kontinuerligt arbete för 
resurseffektiva byggprocesser med hälsosamma 
materialval i inomhusmiljöer. Varefter byggs till 
exempel solcellsanläggningar på de byggnader som 
förvaltningen förvaltar för att förnyelsebar energi 
ska kunna användas. På uppdrag av 
hållbarhetsutskottet har förvaltningen tagit fram en 
kemikalieplan för kommunens alla verksamheter. 

Kommunen är fortsatt delaktiga i den samordnade 
luftkvalitetskontrollen genom Luftvårdsförbundet 
Skåne. Kommunen har även deltagit i 
Länsstyrelsens arbete med att ta fram 
riskhanteringsplaner enligt 
Översvämningsdirektivet. Processen för ny 
tillståndsansökan för sandfordring har inletts. MSB 
har identifierat 25 geografiska områden i Sverige 
som bedöms ha en betydande översvämningsrisk 
och i Skåne pekas bland annat Ystad ut. 

 

Personal 

 

Ökningen av antal tillsvidareanställda beror på att tidigare vikarier fått tillsvidareanställning på kost och 
lokalvård, två tjänster har flyttats från ledning och utveckling, en ny tjänst som förvaltningskoordinator är 
tillsatt samt nya tjänster på VA-enheten. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

STADSBYGGNAD     

Antal antagna/godkända detaljplaner 6 2 8 -6 

Antal godkända översiktsplaner 0 1 0 +1 

Antal pågående detaljplaner 23 27 25 +2 

Antal program 1 1 1  

Antal förrättningsförberedelser 19 18 10 +8 

Antal husutsättningar 113 146 75 +71 

Antal grundkartor 6 7 8 -1 

Antal nybyggnadskartor 194 291 100 +191 

Antal lägeskontroller 33 35 23 +12 

Antal bostäder i planberedskap (lk-bl) 1 225 1 151 300 +851 

Antal planuppdrag >3 år  7 3 +4 

FASTIGHET     

Fastighetsunderhåll, kr/kvm 138 111 112 1 

Mediaförsörjning, kr/ kvm (el, vatten och värme) 128 125 146 21 

MARK- OCH EXPLOATERING     

Tecknade köpeavtal privatpersoner 18 26 20 6 

Försåld industrimark, kvadratmeter 28 621 73 451 20 000 53 451 

Markanvisning exploatör, lägenhet 177 8 40 -32 

TEKNISKA     

Andel av asfaltbeläggning som bytts ut 3,7 % 3,9 % 4,0 % -0,1 % 

Areal parkmark att förvalta 271 276 271 5 

Antal lekplatser att förvalta 35 35 35 0 

AVFALL     

Mängd brännbart hushållsavfall, ton 6 398 6 484 6 300 184 

Mängd brännbart hushållsavfall, kilo/invånare 209 209 209 0 

Mängd matavfall, ton 1 569 1 668 1 600 68 

VATTEN OCH AVLOPP     

Antal kubikmeter producerat vatten 3 010 785 3 020 494 2 600 000 420 494 

Antal kubikmeter sålt vatten 2 299 820 2 312 669 2 200 000 112 669 

KOST- OCH LOKALVÅRD     

Antal portioner lunch, skola och förskola 686 638 685 458 699 359 -13 901 

Antal portioner äldreomsorg, särskilt boende, lunch 
pensionärer 96 283 94 893 100 881 -5 988 

Inköp ekologiska livsmedel för- och grundskola, 
andel av livsmedelsbudget 8,5 % 7,5 % 8 % -0,5 % 
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Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,7 -0,7 -0,9 0,2 

Administration och utveckling -3,0 -4,0 -4,3 0,3 

Fastighet -3,7 -11,2 -13,5 2,3 

Stadsbyggnad -8,4 -8,4 -14,9 6,5 

Tekniska - gata/park/- trafik -57,6 -60,4 -61,3 0,9 

Tekniska - avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tekniska - vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kost och lokalvård -9,5 -3,4 -3,9 0,5 

Summa -82,9 -88,1 -98,8 10,7 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Nämndsinvesteringar -1,5 -1,6 0,1 

Fastighetsunderhåll, planerat -9,3 -11,1 1,8 

Energieffektivisering -4,1 -3,5 -0,6 

Österportskolan tak -17,6 -23,9 6,3 

Källan -4,4 -7,8 3,4 

Ljuskällan -4,0 -82,5 78,5 

Beläggning -7,6 -7,6 0,0 

Omb Surbrunnsvägen -14,4 -17,3 2,9 

Glemmingebro Vattenverk, etapp 1 -1,7 -7,6 5,9 

Vatten- och avloppsutbyggnad -15,1 -39,0 23,9 

Investeringar vatten och avlopp infrastruktur -14,6 -15,0 0,4 

Övriga investeringar -91,3 -161,4 70,1 

Summa -185,6 -378,3 192,7 

Det planerade fastighetsunderhållet har hållits igen något för att täcka underskott på andra 
fastighetsinvesteringar, tex utbyte av belysning och köldmedia. 

Takrenoveringen på Österportskolans tak är i slutskedet och planeras vara klar i mars 2022. 

Källan var inte helt avslutad vid årsskiftet och kvarvarande medel beräknas användas under garantitiden 
varför de förs över till 2022 och blir ett nytt garantiprojekt. 

Ljuskällan - bygget har efter försening startat under senhösten 2021 och beräknas vara klart hösten 2023. 

Surbrunnsvägen - byggs enligt planerat och kommer att vara klar maj 2022. Har funnits en del utmaningar 
med ombyggnad av VA-anläggningen och att inte orsaka skada på intilliggande fastigheter. 

Industrigatan - detaljprojektering klar och upphandling av entreprenör ska påbörjas. Största utmaningen 
med projekteringen har varit att hantera dag- och skyfallsproblematiken som leds ner från kvarteren norr 
om Industrigatan. 

Stora Östergatan - påbörjat utredningar och dialoger, börjat titta på att ta fram ett gestaltningsprogram. 

Gustavsgatan - projektet är klart. 

VA-utbyggnad på landsbygden - Projektet Bjäresjö/Hunnestad har fortgått under året och är nästan klart. 
Upphandlingen av projekteringen inför VA-utbyggnaden av de östra delarna av kommunen påbörjades men 
fick avbrytas på grund av för få anbud. 
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Glemmingebro vattenverk - Projektet pågår enligt plan vilket bland annat innebär att renovering av två 
befintliga borror är klart, betongkonstruktionen för lågreservoaren är klar och samtliga väggar i källarplan 
är färdiggjutna. 

Arbetet med förnyelseplanen av VA:s ledningsnät har pågått enligt plan vilket innebär nya eller separerade 
ledningar i bland annat Stenbocksgatan, Sturegatan, Lembkegatan och Kapellgatan. I Snårestad har en ny 
vattenledning lagts för att öka kapaciteten. 

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr 

Projekt 
Utfall totalt t o m 

211231 Budget totalt Prognos totalt 
Avvikelse 

progn/budg 

Energieffektivisering -68,7 -74,4 -74,4 0 

Källan -237,4 -273 -241,4 31,6 

Ljuskällan -14,3 -122,7 -122,5 0,2 

Österportskolan tak -27,8 -34 -34 0,0 

Regementsgatan -23,9 -27,0 -27,0 0 

Surbrunnsvägen -19,8 -22,7 -22,7 0 

Vatten- och avlopps-utbyggnad -56,1 -125,0 -125,0 0 

Summa -448 -678,8 -647 31,8 
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10 Socialnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 220,9 255,7 182,6 73,1 

Kostnader -933,4 -994,5 -915,0 -79,5 

(varav kapitaltjänst) -712,5 -738,8 -732,4 -6,4 

Summa -712,5 -738,8 -732,4 -6,4 

Verksamhet 

Pandemin har även i år påverkat avdelningarnas arbete och medfört anpassningar för att förebygga 
smittspridning. En omfattande insats har varit att samordna vaccinationsinsatserna. Under senare delen av 
året har den allmänna spridningen påverkat personalförsörjningen kraftigt, vilket medfört 
prioriteringsordningar i det dagliga arbetet. 

Efterfrågan på särskilda boende har varit hög under året, antalet beviljade har varierat mellan 28–45 
personer. Behovet av externa placeringar för särskilda boende har förändrats från föregående år. Hälsa, vård 
och Omsorg erbjuder i dag lösningar med köpta platser i närliggande kommuner och SKR upphandlade 
boendeplaceringar. De placeringar som erbjuds utanför Ystads kommun är svåra att motivera den enskilde 
och deras anhöriga till. Det har hittills inte utbetalts några viten, dock finns sex föreläggande. Efter 
sommaren har även behovet av korttidsplatser och dagverksamhet ökat. Tillbyggnaden av Ljuskällan har 
inletts och den vidare planeringen för Trädgårdsstaden är på gång. 

Vid årets slut väntade 13 personer på ett LSS boende. Ombyggnationen på Nattviolens gruppbostad är klar 
och därmed har det tillkommit tre brukarlägenheter samt en gemensamhetslägenhet. 

Inom personlig assistans har tre personer fått beslut på omfattande assistanstimmar och som valt 
kommunen som assistansanordnare. Detta har medfört behov av att skapa en ny organisation kring den 
personliga assistansen. En ny enhetschefstjänst kommer att inrättas under 2022. 

Daglig verksamhet har påbörjat ett samarbete med gymnasiesärskolan i syfte att förbereda elever inför att 
de avslutar sina studier och börjar i daglig verksamhet. Fyra deltagare som har haft individuell placering har 
under 2021 gått ut i ordinärt arbete eller studier och har inte längre insatser av kommunen. 

Inom avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatrin har man liksom tidigare år haft fokus på 
kost, hälsa och motion. Kommunens dietist har varit till hjälp med inspiration och tips för bra och hälsosam 
kost. Projektet Häng med oss ut bedrivs för socialpsykiatriska verksamheter i samarbete med 
Friluftsfrämjandet och kommuner i SÖSK. 2021 var sista året i finansierad projektform. Under 2022 
behöver verksamheten hitta former för att aktiviteten ska fortsätta i egen regi. 

På särskilt boende har ett pilotprojekt med tillsynshjälpmedlet RoomMate inletts. Systemet ger 
omvårdnadspersonal möjlighet att bedöma trygghetslarm och sensorlarms prioriteringsbehov för att säkra 
omvårdnaden. Projektet drivs med hjälp av statliga bidrag och förväntas att bidra till färre fall, mindre stress 
för medarbetaren utifrån prioriteringsmöjligheten och ev. möjlighet att kostnadseffektivisera. 

Att det finns färre platser på särskilda boenden har påverkat hemtjänsten. Fler personer bor kvar i det 
ordinära boendet längre med ökade hemtjänstinsatser. När behovet av insatser ökar blir det även mer 
komplicerat att genomföra insatserna. Det ökade behovet av resurser är i sig en stor utmaning då det inte 
finns tillräckligt med personal att tillgå. 

Antalet orosanmälningar har under 2021 varit i paritet med föregående år. Statistik som sticker ut avseende 
orosanmälningar är att antalet barn som bevittnat våld, misstanke om barnmisshandel har minskat, men att 
konflikt mellan föräldrar och psykiska hälsoproblem hos föräldrar har ökat. 

Backa Barnet gick in i skarpt läge under mars månad där socialsekreterarna i mottaget börjat bjuda in 
barnkontakterna till möten med familjen i de fall utredning ej inleds, vilket gäller under förutsättning att 
barnet är aktuellt i någon av pilotskolorna samt under förutsättning att samtycke till mötet finns. 

En stor del av arbetet i placeringsenheten har präglats av utvecklingsarbete med ”Ystadmodellen”. 
Huvudmålet är att göra kommunen attraktiv på marknaden så att fler familjehem ska välja att arbeta för 
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Ystads kommun. Modellen innehåller bl.a. processer/rutiner för rekrytering av familjehem, handledning, 
relationskapande med barnet och uppföljning. 

Under året som gått har det varit lågt inflöde av ansökningar och anmälningar till vuxenenheten både vad 
gäller missbruk, VINR och ansökningar om hjälp med bostäder. 

Försörjningsstöd och arbetsmarknad har under året vidareutvecklat sitt samarbete. En resurs tillsatt för de 
som står långt ifrån arbetsmarknaden är ett intensivt samtalsstöd med KBT-inriktning. Intentionen är att 
stötta för att hitta en beständig självförsörjning. 

Vigavägens särskilda boende drivs av Förenade Care till en kostnad av 20,2 mkr. 

Ekonomi 

Socialnämnden redovisar ett underskott för 2021 med 6,4 mkr. I resultatet ingår tilläggsanslag med 8,0 mkr 
för ökade kostnader med anledning av pandemin, samt ett statsbidrag för att säkerställa god äldreomsorg 
med 16,3 mkr. 

Gemensam verksamhet inklusive politiken redovisar ett överskott med 10,3 mkr. Överskottet beror främst 
på reserverade medel från Lyktans budget med 5,5 mkr samt 3 mkr av tilläggsanslaget. 

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri redovisar ett resultat i balans. I budgeten för året saknades 3,3 mkr 
för volymökningar och ökad vårdtyngd. Underskottet har balanserats framför allt genom att verksamheten 
inom daglig verksamhet, Träffpunkten och fritidsverksamheten har varit reducerad med anledning av 
pandemin. Ytterligare orsaker är att inflyttningen till de tre nya lägenheterna i Nybrostrand försenades och 
lägre kostnader än förväntat inom personlig assistans. 

Individ och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 15,5 mkr som främst beror på att kostnaderna 
för placeringar av barn och unga samt att verkställighet av insatser enligt LSS och socialpsykiatrin 
överskrider budgetramen. Utbetalning av försörjningsstöd har minskat i förhållande till föregående år. En 
förklaring är utökad samverkan med arbetsmarknadsenheten. Utbetalningarna i resursfördelningen till 
hemtjänsten ökade på grund av ökade behov. Genom omfördelning från HVO har budgeten balanserats. 

Hälsa, vård och omsorg redovisar ett underskott med 1,1 mkr. Pandemin ledde till betydande kostnader i 
början av året. Dessa har samlats centralt för att möjliggöra en fortsatt god styrning. Totalt har 11,0 mkr 
fördelats ut till enheterna och belastat verksamheten centralt. 

Hemtjänsten redovisar ett underskott. Ökad vårdtyngd hos brukarna med dubbelbemanning och palliativ 
vård har medfört högre kostnader för enheterna. En bidragande orsak är brist på särskilda boendeplatser. 
Behovet av personal har varit större än tillgången vilket medfört ökade övertidstimmar. 

Särskilda boende redovisar överskott som främst beror på lägre kostnader för externa placeringar än 
förväntat. Inom Hälsa och stöd har kostnaderna bemanningssjuksköterskor och tekniska hjälpmedel ökat, 
men balanseras av ökade intäkter så resultatet för enheten är ett överskott. 

Bemanningsföretag har använts för socialsekreterare med 0,2 mkr, sjuksköterskor med 6,4 mkr och 
rehabpersonal med 0,2 mkr. Ökningen jämfört med 2020 är totalt 4,5 mkr. 

I bokslutet är det reserverat 1,7 mkr för förväntat vite för ej verkställda beslut om boende. 

Framtid 

Förvaltningens utmaningar kvarstår som tidigare med att bygga ut särskilt boende och LSS boende. 
Ljuskällan och Trädgårdsstaden projekt kommer det att arbetas vidare med och utöver det så behöver ny 
planering påbörjas för ytterligare fler platser. Samtidigt behöver befintliga boenden uppgraderas och rustas 
för att möta framtida behov av hjälpmedel som efterfrågas i större utsträckning. Under året kommer en 
äldreomsorgsplan arbetas fram som kommer att spegla bland annat utbyggnation men även andra 
utvecklingsområden. Projektering för att bygga om stödboendet till LSS-bostad pågår tillsammans med 
Ystadbostäder.  Vidare planeras för att bygga ytterligare ett LSS-boende. 

Fortsatt ligger lokalförsörjningen högt på agendan. Planeringen med att samlokalisera hälso- och 
sjukvårdsenheten, hemtjänsten, myndigheten samt ledningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri 
kommer att fastställas i början av 2022. En samorganisation ger bra effekter för personalplanering, 
samverkan, samordning av transporter och ekonomin. Även träffpunkten och sysselsättningen har 
samlokaliserats, dock kommer det att behövas bättre lokaler. 
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Arbetet med att tillskapa en familjecentral fortsätter i samverkan med regionen. Aktuellt i samverkan med 
regionen är det fortsatta arbetet hälso- och sjukvårdsavtalet, en god och nära vård, samt arbetet kring psykisk 
hälsa. Sedan flera år tillbaka bedriver SÖSK kommunerna tillsammans med regionen ett arbete med att 
stärka den psykiska hälsan. En identifierad växande målgrupp är personer med psykisk ohälsa i kombination 
med missbruksproblematik. Vidare finns ett behov av att utveckla det SÖSK övergripande arbetet med 
ledningsplanen. 

Inom verksamheterna är det fortsatt fokus på den digitala utvecklingen till exempel fler E-Learnings 
utbildningar, möten, nyckelfri hemtjänst, läkemedelsskåp, läkemedelsrobotar, kameratillsyn, ID-lock ett 
dörrlåssystem som motsvarar hotell lås. 

Barn och familj kommer arbeta för att erbjuda mer omfattande öppenvårdsinsatser och satsa på egna 
intensivutredningar. Det fortsatta arbetet består bl.a. av att sänka antal vårddygn, sträva efter att endast 
arbeta med familjehem som är kontrakterade av kommunen. 

Antalet extratjänster minskade under 2021 på grund av politiska beslut på nationell nivå, allt tyder på att 
extratjänster kommer avslutas. Detta gör att arbetet med de nyanlända och dem som står långt från 
arbetsmarknaden mot den reguljära arbetsmarknaden blir ännu viktigare och det finns ett bra samarbete 
med våra lokala arbetsgivare. 

Måluppfyllnad 

Förvaltningen och nämnden har övertid utvecklat målarbetet både vad det gäller att formulera mål men 
också få rätt indikationer. Varje avdelning arbetar med att ta fram årliga verksamhetsplaner som har sitt 
utgångsläge från målen. Denna arbetsform har gett goda resultat för medarbetarnas medvetenhet om vilka 
mål som är styrande för den egna enheten. Det är ett arbete som sker återkommande och på frekvent basis. 
Nämndens mål spänner över samtliga avdelningars ansvarsområde och speglar viktiga värden i att arbeta 
med människor. 

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Vi arbetar med tidiga och förebyggande 
insatser (metod) 

Intentionen är att alla som arbetar i verksamheterna 
har ett förebyggande förhållningssätt och arbetssätt 
gentemot de som får hjälp- och stödinsatser. För att 
uppnå detta fullt ut förs återkommande dialoger i 
möten mellan professioner och i teamsamverkan. 
Inom verksamheterna arbetar man med risk- och 
konsekvensbedömningar, både utifrån ett 
individuellt perspektiv såväl som ur ett 
verksamhetsperspektiv. Arbetet på individuell nivå 
följs genom ett utvecklat arbete med journalföring 
av både medicinsk och social karaktär. Ett annat är 
att i dialog komma överens med den enskilde om 
hur insatser ska genomföras. 

 

 

Vi är öppna för omvärlden och ser 
möjligheter (utveckling) 

Förvaltningen och verksamheterna följer 
utvecklingen inom sina områden och arbetar med 
kontinuerlig utveckling inom respektive 
ledningsgrupper. Det används digitala och tekniska 
lösningar för att förbättra, förenkla och effektivisera 
arbetsuppgifter. Utvecklingen sker utifrån ett 
verksamhetsnära perspektiv. 

 

 

Människor i Ystads kommun som möter 
Social Omsorg blir sedda och hörda 
(lyhörda och delaktiga) 

Avdelningarna arbetar kontinuerligt med resultaten 
för de nationella brukarundersökningarna, arbetar 
med metoden för kontaktpersonal, värdegrunden 
som omfattar bemötandefrågor. Generellt har 
förvaltningen få synpunkter och klagomål som 
omfattar dåligt bemötande eller att man inte 
upplever att ens röst blir hörd.  
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VÄLFÄRDSTJÄNSTER AV HÖG KVALITET 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Vi är trygga i att vi gör rätt saker 
(kunniga) 

Resultat från nationell brukarundersökning har inte 
kunnat fås då enkäten har senarelagts till vintern 
2022 på grund av pandemin. Resultat kommer till 
sommaren 2022. Äldreomsorgen har dock under 
året arbetat med föregående års resultat som en del 
av det kvalitetsarbete som bedrivs. Det har gjorts 
insatser för att höja medvetenheten hos äldre om 
vart man kan vända sig med klagomål då detta har 
varit ett område då Ystad tidigare fått sämre 
resultat. Verksamheterna arbetar även utifrån olika 
nationella kvalitetsregister såsom BPSD och 
Palliativa registret för att utveckla kvaliteten inom 
hemtjänsten, dagverksamhet och på särskilt boende. 

Biståndshandläggarna har som mål att genomföra 
årliga uppföljningar i alla ärenden. Detta har endast 
kunnat utföras till 1/3-1/2 på grund av 
utrymmesbrist. Det inkommer nya ärenden i en takt 
som innebär att uppföljningsarbetet inte kan hinnas 
med. Förvaltningen har identifierat uppföljning 
inom biståndshandläggningen som en viktig faktor 
för att utveckla effektivitet och kvalitet inom 
äldreomsorgen. Därav kommer verksamheten 
fortsatt arbeta med att försöka åstadkomma en 
större andel uppföljningar. 

Det pågår ett arbete med att förtydliga 
uppdragsbeskrivningar för olika yrkesgrupper vilket 
ska leda till en bättre arbetsmiljö. En större 
tydlighet kan också öka effektiviteten och höja 
fokus på de målgrupper som vi är till för. 

Kompetensutveckling har kunnat fortgå trots 
pandemin och säkerställer att personalen har de 
kunskaper som krävs för uppdragen. 

Förvaltningen har under 2021 utvecklat sin struktur 
för systematiskt kvalitetsarbete genom ett 
ledningssystem som antagits av socialnämnden. 

 

Vi tror på människans egen förmåga att 
leva ett självständigt liv (förhållningssätt) 

Försörjningsstödet har under året fortsatt arbetat 
för att samarbetet mellan enheten och 
Arbetsmarknadsenheten ska utvecklas vad gäller 
stöd till arbete, arbetsprövning och 
arbetsrehabilitering. Detta arbete har gått bra och 
fler har fått hjälp med att komma närmre 
arbetsmarknaden och en hel del har också fått 
arbete genom detta samarbete. 

Det är fortfarande en del som går från 
försörjningsstöd till extratjänst. Generellt genererar 
varje person som får en extratjänst, som tidigare 
uppburit försörjningsstöd, c:a 10 000 kr/månad i 
besparing på försörjningsstödet. Eftersom det blir 
färre och färre som får extratjänst påverkar detta 
naturligtvis också antalet som går från 
försörjningsstöd till extratjänst. Samtidigt arbetas 
det mer för att stötta personer till att finna arbete 
med stöd på annat håll än extratjänster, vilket går 
bra. 

Pandemin har inte påverkat antalet som sökt 
försörjningsstöd i den omfattningen som befarades. 
En del av dem som sökt på grund av att de inte fått 
arbete pga pandemin har stått närmre 
arbetsmarknaden än de flesta som söker stöd av 
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Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Försörjningsenheten. Detta har gjort att de också 
kommit ut till en egen försörjning ganska fort. 

  

Öppenvårdsverksamheten är organiserad på ett sätt 
som gör att tillgängligheten för råd och stöd blivit 
större. Hembesöksprogrammet har också fått 
möjligheten att utöka med fler barn i sin 
verksamhet, vilket är uppskattat av de deltagande 
föräldrarna, och ger möjlighet till tidiga insatser. 

Arbetet med intensivutredningar på hemmaplan har 
utvecklats så vi har möjlighet att utreda fler barn. 
Detta är ett arbetssätt som inte bara är 
kostnadseffektivt, det har också ett tydligt 
barnperspektiv. Placeringsenheten har omfördelat 
resurser för att mer intensivt arbeta med rekrytering 
av familjehem, vilket är ett sätt att arbeta med att 
minska vårddygnen på bl.a. HVB och undvika 
placera i konsultstödda familjehem. 

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Vi tror på människans egen förmåga att 
leva ett självständigt liv (förhållningssätt) 

Försörjningsstödet har under året fortsatt arbetat 
för att samarbetet mellan enheten och 
Arbetsmarknadsenheten ska utvecklas vad gäller 
stöd till arbete, arbetsprövning och 
arbetsrehabilitering. Detta arbete har gått bra och 
fler har fått hjälp med att komma närmre 
arbetsmarknaden och en hel del har också fått 
arbete genom detta samarbete. 

Det är fortfarande en del som går från 
försörjningsstöd till extratjänst. Generellt genererar 
varje person som får en extratjänst, som tidigare 
uppburit försörjningsstöd, c:a 10 000 kr/månad i 
besparing på försörjningsstödet. Eftersom det blir 
färre och färre som får extratjänst påverkar detta 
naturligtvis också antalet som går från 
försörjningsstöd till extratjänst. Samtidigt arbetas 
det mer för att stötta personer till att finna arbete 
med stöd på annat håll än extratjänster, vilket går 
bra. 

Pandemin har inte påverkat antalet som sökt 
försörjningsstöd i den omfattningen som befarades. 
En del av dem som sökt på grund av att de inte fått 
arbete pga pandemin har stått närmre 
arbetsmarknaden än de flesta som söker stöd av 
Försörjningsenheten. Detta har gjort att de också 
kommit ut till en egen försörjning ganska fort. 

  

Öppenvårdsverksamheten är organiserad på ett sätt 
som gör att tillgängligheten för råd och stöd blivit 
större. Hembesöksprogrammet har också fått 
möjligheten att utöka med fler barn i sin 
verksamhet, vilket är uppskattat av de deltagande 
föräldrarna, och ger möjlighet till tidiga insatser. 

Arbetet med intensivutredningar på hemmaplan har 
utvecklats så vi har möjlighet att utreda fler barn. 
Detta är ett arbetssätt som inte bara är 
kostnadseffektivt, det har också ett tydligt 
barnperspektiv. Placeringsenheten har omfördelat 
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Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

resurser för att mer intensivt arbeta med rekrytering 
av familjehem, vilket är ett sätt att arbeta med att 
minska vårddygnen på bl.a. HVB och undvika 
placera i konsultstödda familjehem. 

  

Personal 

 

  

Sjukfrånvaron har med anledning av pandemin varit fortsatt hög under 2021. Främst inom avdelningar 
hälsa, vård och omsorg (HVO) med 9,5% samt funktionsnedsättning och socialpsykiatrin (FOS) med 8,2 %. 
Inom avdelningen individ- och familjeomsorgen (IFO) landade frånvaron på 4,3 %. Under året har det varit 
märkbart svårare att rekrytera och utannonserade tjänster har haft betydligt färre sökande än tidigare år. 
Rekryteringsprocesser har förlängts och tjänster har behövt vakanshållas under längre perioder. Utöver 
konsekvenser för personal och de enskilda får det till följd att enhetschefer lägger mycket av sin arbetstid 
på att rekrytera och försöka bemanna verksamheterna. Sjukfrånvaron och rekryteringsläget har påverkat 
uttaget av övertid och mertid för att bemanna upp arbetspassen. 

Under senare delen av året startade projektet ”hållbart arbetsliv” inom Hälsa, vård och omsorg. Ett projekt 
som ska stärka olika delar i arbetlivet med målet att hålla för ett långt och friskt arbetsliv. Frisknärvaro och 
minskad sjukfrånvaro är nära sammankopplad med chefers förmåga att genom sina handlingar skapa en god 
arbetsmiljö. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att ge rätt förutsättningar att lyckas med 
uppdraget. Dels innebär det att ha rätt ekonomiska förutsättningar och rimliga krav på vad som ska levereras. 
En viktig del som kommunen generellt stärka den gemensamma värdegrunden och skapa forum för samtal. 
Delaktighet i den dagliga planeringen av sitt arbete är också en viktig aspekt på att trivas på arbetet. Har 
man möjlighet att påverka sin dag så ger det många positiva synergier. I detta har förvaltningen ett nära 
samarbete och kontinuerlig samverkan på alla nivåer med de olika fackliga företrädarna. Inom flera 
verksamheter har man under året arbetat med kontinuerliga mätningar av arbetsbelastning, vilket ger en 
uppfattning om läget och möjlighet till att rätta till snedbelastning. Under året satsade förvaltningen på att 
anordna en stegtävling för att dels stimulera till rörelse och bättre hälsa, men också för att stärka 
gemenskapen inom sin arbetsenhet och mellan enheter. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

HVO     

Antal individer med hemtjänst (st) 623 629 584 -45 

Antal beslutade timmar med hemtjänst i genomsnitt 
per månad - - - - 

Genomsnittlig kostnad per brukare inom hemtjänsten 
(tkr) 182 216 175 -41 

Antal platser för särskilt boende 318 294 300 6 

Genomsnittlig kostnad per plats i särskilt boende (tkr) 631 659 651 -8 

IFO     

Antal dygn HVB barn och unga 1 664 2 071 834 -1 237 

Genomsnittlig kostnad per dygn 5 800 6 518 6 200 -318 

Antal familjehemsplacerade barn 60 55 43 -12 

Genomsnittlig kostnad per dygn 1 324 1 053 1 300 247 

Antal dygn placering av vuxna 518 1 307 2 460 1 153 

Genomsnittlig kostnad per dygn 2 500 2 865 2 500 -365 

Antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per 
månad 181 180 142 -38 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Politisk verksamhet - SOC -0,9 -1,1 -1,3 0,2 

Gemensam verksamhet -28,9 -29,1 -39,2 10,1 

Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri -126,7 -144,3 -144,3 0,0 

Individ- och familjeomsorg -153,2 -222,5 -207,0 -15,5 

Hälsa, vård och omsorg -402,9 -341,7 -340,6 -1,1 

Summa -712,5 -738,8 -732,4 -6,4 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Bellevue, flytt hemtjgrupp -0,9 -1,2 0,3 

Datautrustning, socialbyrå -0,7 -1,0 0,3 

Trygghetslarm 0,0 -1,4 1,4 

Ljuskällan, inventarier 0,0 -5,0 5,0 

Lokalanpassningar Soc -0,8 -3,9 3,1 

Summa -2,4 -12,5 10,1 

Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 12,5 mkr varav 6,6 mkr var kompletteringsbudget från 2020. 
Utfallet för 2021 blev 2,4 mkr och avser kostnader i samband med flytt av två hemtjänstgrupper till lokaler 
på Bellevue, inköp av nya datorer till verksamheterna och olika lokalanpassningar. 

Budgeten för inventarier till Ljuskällan kommer att begäras överföras i kompletteringsbudget till 2022, 
liksom överskotten i budgeten för datautrustning, trygghetslarm och lokalanpassningar. 
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11 Revisionen 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader -1,3 -1,3 -1,6 0,3 

(varav kapitaltjänst) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa -1,3 -1,3 -1,6 0,3 

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. Ur 
gruppen förtroendevalda revisorer utses en revisor till respektive Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 
Ystad Österlenregionens Miljöförbund och Finsam Sydost. 

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 2021. 

Under året har revisorerna gjort ett antal djupgranskningar: 

• Granskning av arvoden 

• Granskning av socialnämndens styrning och ledning avseende bostadsanpassningar och hantering av 
hjälpmedel 

• Granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin 

• Granskning av socialnämndens styrning, organisation och uppföljning av hemtjänsten 

• Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom skolverksamheten 

• Granskning av de kommunala bolagens samordning 

• Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser 

• Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges beslut 

• Delårsrapport per 2021-08-31 

• Bokslut/årsredovisning 2021 

• Uppföljning av granskningar genomförda 2020 

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 2021 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 haft möjlighet att delta i digitala utbildningar som anordnats av EY. Revisorerna 
och lekmannarevisorerna har under året anlitat EY (Ernst & Young AB) som sakkunnigt biträde. 
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Året har präglats av den pandemin som råder i landet. Revisonen har kunnat genomföras i enlighet med 
plan men revisorerna har inte varit på några utbildningsdagar och samverkan med övriga revisorer inom 
SÖSK-kommunerna har genomförts utifrån vad restriktionerna har tillåtit. Revisionens överskott kan 
hänföras till att dessa aktiviteter inte har kunnat genomföras samt vissa minskade kostnader i samband med 
digitala möten. 
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12 Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 

Intäkter 2 200,7 2 353,4 2 279,1 74,3 

Kostnader -431,7 -497,2 -467,5 -29,7 

(varav kapitaltjänst) -0,2 -0,3 5,2 -5,5 

Summa 1 769,0 1 856,2 1 811,6 44,6 

Ekonomi 

Finansiering och kommungemensam verksamhet redovisar en positiv avvikelse mot budget med 44,6 mkr. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag (överskott 48,3 mkr) 

Innehåller beräknade skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämningssystemen samt fastighetsavgiften. 
Redovisade skatteintäkter utgår i enlighet med gällande redovisningsregler från Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) prognos från december 2021. 

Överskottet beror i allt väsentligt på att kommunsektorns skatteunderlag och därmed kommunens 
skatteintäkter har ökat mer än vad som antogs vid budgeteringstillfället. SKR, i likhet med andra 
prognosmakare, överskattade pandemins negativa effekter på skatteunderlaget. Noteras bör att av 
överskottet härrör cirka 16 mkr från en förbättring av kommunens slutavräkning avseende 2020 års 
skatteintäkter. 

Finansnetto (överskott 10,9 mkr) 

Finansnettot utgörs huvudsakligen av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån var 
under 2021 fortsatt mycket låg i Sverige. Låga räntor och eftersläpande investeringsverksamhet utgör de 
huvudsakliga förklaringarna till överskottet mot budget. Dock började räntan på lån med några års 
bindningstid stiga under hösten. 

Pensionskostnader (underskott -2,6 mkr) 

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 kostnader för 
kommunens nuvarande anställdas intjänande under året. 

I bokslutet ingår en uppbokning av beräknade kostnader för avtalsenlig visstidspension till en 
heltidsarvoderad förtroendevald som valt att avgå från sitt uppdrag. Uppbokad kostnad uppgår till 8,4 mkr. 
Trots detta begränsas det samlade underskottet för pensioner till 2,6 mkr. De ordinarie pensionskostnaderna 
har således varit lägre än budgeterat. 

Personalförsäkringar (överskott 5,6 mkr) 

Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadspåslaget gav ett överskott på 2,7 mkr. 
En avvikelse uppstår alltid eftersom volymen arbetsgivaravgifter uppgår till cirka 330 mkr. Resten av 
överskottet beror på att statens reducering av arbetsgivaravgiften för åldersgruppen 19-23 år har medfört 
större positiv effekt än budgeterat, bland annat till följd av en ytterligare minskning under 
sommarmånaderna som inte var känd hösten 2020. 

Avskrivning och internräntor (underskott -5,2 mkr) 

Underskottet för kapitalkostnaderna blev 5,2 mkr. Verksamheterna har behövt budgetkompensation för nya 
kapitaltjänstkostnader i högre utsträckning än det var budgeterat. Orsaken till underskottet bedöms till stor 
del vara att genomsnittlig avskrivningsprocent på genomförda investeringar har ökat efter införandet av 
komponentavskrivningar. 

Särskilda exploateringsfrågor (underskott -14,8 mkr) 

Kommunen har avseende fastigheterna Hamnen 2:10, 2:11, 2:12, 2:13 och 2:14 ersatt Lantmännen med 
62,3 mkr för inlösen av tomträtt samt för byggnader och anläggningar. Då en del av beloppet bedöms utgöra 
ersättning för att kommunen åter ska få nyttjanderätten har 35,0 mkr kostnadsförts. Kvarstående värde på 
fastigheterna, 27,3 mkr, motsvarar taxeringsvärdet. Den obudgeterade kostnaden avseende fastigheterna i 
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hamnen har i viss mån vägts upp av att intäkter motsvarande 20,2 mkr från vissa pågående och avslutade 
exploateringsprojekt har resultatförts. 

Utdelning (avvikelse 0 mkr) 

Den utdelning från bolagen inom kommunkoncernen som kommunen erhållit under 2021 grundas på 
bolagens resultat för 2020. Under 2021 har kommunen erhållit en sammantagen utdelning på 30 mkr, vilket 
är 10 mkr högre än under 2020. 

Övrigt (överskott 2,4 mkr) 

Detta överskott beror på att en budgetreserv (lönekompensation) inte använts fullt ut. En ytterligare 
förklaring är att det finns en skillnad i beräkningsgrunder mellan från staten erhållen sjuklönekompensation 
och den interna kompensationen till nämnderna. 
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13 Kommunens bolag och kommunalförbund 

13.1 Ytornet AB 

Från och med 2004 har Ystads kommun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommunens aktier i 
Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt Ystads 
Teater AB till moderbolaget Ytornet AB. I slutet av år 2010 förvärvade moderbolaget Ytornet AB Ystads 
kommuns aktier i AB Ystad Saltsjöbad. Ett av huvudmotiven till koncernbildningen var att skapa 
förutsättningar för en förbättrad ekonomisk och finansiell samverkan mellan kommunen och bolagen bland 
annat genom skattemässiga fördelar. Det andra huvudmotivet för koncernbildningen var möjligheterna att 
ytterligare kunna lyfta fram koncernnyttan. Man bör även betona vikten av att kommunen som helhet har 
ett överordnat intresse i förhållande till dess delar, oavsett om dessa verksamheter bedrivs i bolagsform eller 
i förvaltningsform. Kommunens samlade resurser skall nyttjas på bästa sätt så att hög kostnadseffektivitet 
uppnås. Det tredje huvudmotivet är att tydliggöra och aktivera kommunen som ägare. Genom moderbolaget 
utövas den styrning, tillsyn och uppföljning som anses erforderlig. Det är väsentligt att tillvarata 
samordningsvinster mellan företag och den kommunala förvaltningen samt att effektiviseringar genomförs. 

Ytornet AB utgör sedan 2004 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 med mera) 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 bland annat ekonomisk uppföljning, budget och verksamhet. 
Ägardialoger har ägt rum med samtliga bolag. 
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13.2 Ystad Energi AB 

Ekonomi 2021 2020 2019 

Medelantal anställda 32 33 34 

Omsättning koncern Ystad Energi, mkr 248,2 212,8 217,8 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 36,7 43,1 39,0 

Soliditet 46 46 43 

Nettoinvesteringar, mkr 58,1 54,8 76,8 

Verksamhet 

Ystad Energi AB bedriver elnätsverksamhet, värmeproduktion, värmedistribution och värmeförsäljning 
samt kommunikationsverksamhet. Från januari 2018 bedriver Ystad Energi även elhandel via ett 
dotterbolag; Ystad Energihandel AB. Ystad Energi AB är helägt av Ytornet AB som i sin tur är helägt av 
Ystads kommun. 

Energiöverföringen från verksamheterna elnät och fjärrvärme samt fler anslutningar till öppet stadsnät visar 
att det varit högtryck för verksamheten under hela året. Det har dock varit ett varmare år än ett normalår, 
trots det är energikonsumtionen över budget både för elnätsverksamheten och fjärrvärmeverksamheten. 

Året var energimässigt, enligt SMHI:s energiindex, 5,1 % varmare än ett normalår i Ystad. Cirka 17 GWh 
eller 8 % av elförbrukningen kom från lokalt producerad el inom nätområdet. 

  

            2021              2020        2019 
Fjärrvärme verklig                           144                123               129    GWh 
Fjärrvärme normalårs korrigerat     151                146               144    GWh 
El (Elnätsöverföring)                    220            210               216    GWh 

Antalet anslutningar till elnätet har fortsatt att öka och under året har 67 nya kunder anslutits med totalt 4,4 
MW ansluten effekt. Ystad Energi har anslutit samtliga kundförfrågningar som önskats under året. Inför 
2022 har regionnätsägaren godkänt det önskade abonnemanget för Ystad Energis del, vilket ger möjlighet 
att arbeta vidare med frågan samt tillmötesgå kundernas önskemål. 

För elnätets del är det tredje året av regleringsperioden som är mellan åren 2020-2023, vilket innebär att 
förutsättningarna för intäktsramen från Energimarknadsinspektionen är klara. Nuvarande reglering innebär 
att bolaget behöver investera mer än tidigare i elnätet för att kunna tillgodoräkna sig anläggningstillgångarna. 

Under året har arbete pågått med att byta ut alla 15 000 elmätare till modernare elmätare. Utrullningen av 
de nya elmätarna kommer att ske över en femårsperiod. Målsättningen är att Ystad Energis samtliga kunder 
ska ha fått sin nya elmätare senast under 2024. 

Under året har fem nätstationer bytts ut och en nätstation har byggts om enligt förnyelseplanen. 
Utbyggnaden i framför allt exploateringsområdena Svarte, Trädgårdsstaden, Öja Industriområde med flera. 
har fortsatt där merparten av de nya kunderna anslutit sig. 

Fortsatt förnyelse och utbyte av högspännings- och lågspänningskablar har genomförts. Totalt har det tagits 
3,03 km högspänningskabel, 3,529 km lågspänningskabel och 2,988 km serviskabel i drift under 2021. 

Antalet anslutningar till fjärrvärmenätet har fortsatt att öka, under året har 54 nya kunder anslutits, 
majoriteten är villor (46), några större fastigheter och lokaler vilket motsvarar cirka 2,1 GWh. På 
fjärrvärmeverksamheten har installationen av elproduktionsanläggning för eget bruk och nya elfilter 
färdigställts. Arbete pågår med att installera ytterligare ett reservaggregat samt byte av fjärrvärmemätare till 
fjärrvärmekunderna. 

Ystad Energi har sedan länge arbetat aktivt med att minska behovet av fossila bränslen i 
fjärrvärmeproduktionen och det har gett resultat. Ystad Energis fjärrvärmeproduktion är fossilfri sedan två 
år tillbaka, vilket var 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. Fjärrvärmeverksamheten bidrar genom detta bland annat till FN:s globala 
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mål nummer 7 som är: Hållbar energi för alla. 

Oljeförbrukningen (bioolja från växtriket) har tyvärr ökat då det varit ett antal köldknäppar under året och 
biobränslepannornas kapacitet inte har räckt till för efterfrågat värmebehov. Framöver beräknas den 
fossilfria oljeförbrukningen (RME) minska med hjälp av ackumulatortanken och en ny 
produktionsanläggning som ska införskaffas till verksamheten. 

Alla företagets fordon kör med antingen HVO, el eller gas och två nya elbilar har införskaffats under året. 

                    2021        2020        2019 
Fossilt bränsle          0,0           0,0           0,7  % 
RME bränsle            4,9           0,5           2,3  % 
Förnybart bränsle    100          100          99,3 % 

Elhandelsverksamheten arbetar med att öka antal kunder och ligger under försäljningsplanen då 
verksamheten har fått ställa in deltagande i alla evenemang och offentliga kundkontakter under hela året på 
grund av rådande situation med Covid-19. Försäljningen har fått styras om till andra säljkanaler, digitala 
kanaler, som visat sig inte vara lika effektiva som det direkta kundmötet. Fokus ligger fortfarande på att 
marknadsföra Ystad Energi som en helhetsleverantör av energi så att kunder är medvetna om att företaget 
arbetar utifrån hela värdekedjan samt att Ystad Energihandel säljer el. Alla kunder i prisområde 4 erbjuds 
att köpa 100% förnybar el från sol, vind, vatten och biobränsle som dessutom är ursprungsmärkt. Det 
innebär att konsumenten kan vara säker på att den el som Ystad Energihandel säljer kommer från förnybara 
energikällor. Kunder erbjuds även att köpa el som är märkt med Bra Miljöval. 

Svartfiberuthyrningen till externa kommunikationsoperatörer ökade under året. Numera hyrs även 
serverplats ut, colocation, till kunder. Nu finns cirka 153 mil nedgrävd ledning för Öppet Stadsnät. Under 
2021 har rapportering av utbyggnad på landsbygden till Länsstyrelsen. 

När man sätter i gång ett så stort projekt som ”fiber till alla” i kommunen så känns det som att man har 
väldigt långt till målet. En mängd fallgropar på vägen gjorde att det har behövts en stark tro och uthållighet 
för att genomdriva hela utbyggnaden. Nu är Öppet Stadsnät klar med utbyggnaden i kommunen, under 
2020 byggdes sista etappen och målet är uppnått. Det innebär att utbyggnaden gått in i nästa fas för redan 
utbyggda tätorter och landsbygd. Fastigheter som inte anslutit sig till fibernätet får nu ett erbjudande om 
efteranslutning. 

Priserna på elnättjänster sänktes från årsskiftet 2021 med cirka 3,1 % och ligger på ett genomsnitt i en 
nationell jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under närliggande bolag. 

Fjärrvärmepriset på fjärrvärmeleveranser var oförändrat under 2021, både för fastighetsägare och 
villakunder. Ystad Energis fjärrvärmepris ligger under genomsnittet i en nationell jämförelse i Sverige, vilket 
gör att uppvärmning med hjälp av fjärrvärme är konkurrenskraftig med andra uppvärmningsformer. 
Fjärrvärmepriset är återigen, för fjärde året i rad, lägst i Skåne, enligt Nils Holgersson-rapportens lista som 
visar levnadskostnaderna i de olika kommunerna i Skåne. Fjärrvärmen ger kunderna en bekymmersfri 
uppvärmning och ett skönt inomhusklimat! 

Öppet Stadsnäts anslutningsavgift vara oförändrat under 2021 och Öppet stadsnät i Ystad har fortsatt sin 
verksamhet med utbyggnaden under hela 2021. 

Nu har Ystad Energihandel varit verksamt i fyra år och har levererat el till kunder i prisområde fyra med 
antalet avtal som motsvarar något under det budgeterade målet för året. 

Då Ystad Energi bedriver en samhällsviktig funktion som ska fungera 24/7 har åtgärder vidtagits för att 
minska risken att alla medarbetare ska bli sjuka samtidigt av Covid-19.Under året har Ystad Energi anställt 
en ny medarbetare på vakant tjänst, en som arbetar på administrationsavdelningen. 

Alla mål för fjärrvärmeverksamheten kommer att uppfyllas förutom målet för NOx från pannorna, där en 
av tre hamnar högre än målet. 

Ekonomi 

Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner och skatt slutar på 36,7 mkr inkl. YEhAB (43,1 mkr), 
vilket är över budget. En bidragande orsak till det positiva resultatet är låga räntor, fler anslutningar i alla tre 
verksamheterna samt mer energiöverföring än budgeterat. 

Målet med den infrastrukturverksamhet som YEAB representerar är att den ekonomiskt ska bära sig själv i 
en lämplig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässighet. 
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För verksamheterna Elnät, Öppet stadsnät och Elhandel är resultatet högre än budget. 
Fjärrvärmeverksamhetens resultat är under budet på grund av betydligt högre bränslekostnader än 
budgeterat. Då det periodvis varit lägre temperaturer under året och fastbränslepannornas kapacitet inte 
räckt till så har biooljepannor fått startas för att kunna leverera önskat värmebehov och det har i sin tur lett 
till betydligt högre bränslekostnader än vad som budgeterats. 

Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn tillströmning av nya kunder och fler kunder har anslutits än 
vad som budgeterades. Under året har anslutningar skett både på landsbygden och i staden med ett resultat 
över budget som följd. Kundtillströmningen har varit mycket god. Vid årsskiftet var 6 687 kunder anslutna 
till det Öppna Stadsnätet. Totalt kopplades cirka 676 st in under 2021 samt 360 grävda anslutningar vilket 
är över prognos, det beror på att det gått att fortsätta grävarbeten då det inte varit tjäle i marken under 
vintern. Det resulterade även i ökade intäkter för aktiva kunder. 

Under året har det lagts ner kablar för el runt om i nätområdet och belysning i hela kommunen. Övriga 
mindre verksamheter såsom gatubelysning med flera visar tillsammans ett positivt ekonomiskt resultat. 

Investeringar 

Totalt var investeringarna 58,1 mkr (54,8 mkr). 

Framtid 

Trenden mot ökade klimatambitioner som märktes tydligt under 2020 har fortsatt även under 2021. Men de 
höga energipriserna har lett till en polariserad debatt kring energiomställningen och dess kostnader. Efter 
ett år av kraftiga prissvängningar på energimarknaderna och ett ökat fokus på frågor kring energifattigdom 
och energi som maktpolitik kommer frågorna att vara högst aktuella även under 2022 och det ligger även 
framåt högt på Ystad Energis agenda. 

Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustning av äldre anläggningsdelar 
fortsätter. Mätarbytesprojektet fortgår enligt plan. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till 
Ystad är fortsatt aktuell, eventuellt beslut ligger hos regionnätsägaren. 

Priserna på elnättjänster ökas från årsskiftet 2022 med cirka 7,9 % och ligger på ett genomsnitt i en nationell 
jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under närliggande bolag. Fjärrvärmepriset och Öppet Stadsnäts 
anslutningsavgift kommer att vara oförändrad under 2022. 

Fjärrvärmeverksamheten arbetar vidare med att planera för ny pannkapacitet, miljöansökan diskuteras med 
Länsstyrelsen, uppskattningsvis tar det 1-2 år att få svar. Med anledning av detta så projekteras även för 
pellettspannor i fjärrvärmenätet Ystad. Dessa skall ersätta en stor del av spetsproduktionen som sker med 
RME/HVO. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom kompletteringar och i 
nybyggnadsområden. På fjärrvärmeverksamheten är upphandling av fasad/utsmyckning av 
ackumulatortanken genomförd byggnation kommer att genomföras under 2023. 

Under året kommer bolaget fortsätta arbetet med att utveckla platsen som arrenderas av kommunen i 
Köpingebro. På sikt kommer det flyttas eller byggas ny fjärrvärmeproduktion på denna plats och då även 
installera solfångare och solceller på tomten, för leverans av värme till Köpingebros fjärrvärmenät. 

Fibernätsutbyggnaden fortsätter att förtäta och efteransluta kunder i nätet efter kunders önskemål. Öppet 
Stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar och utbyggnader tillsammans med den upphandlade 
kommunikationsoperatören Open Universe. Framåt kommer öppet stadsnät även att hyra ut plats i 
serverhall, colocation, till fler kunder som visat intresse. 

Elhandelsaffären med dotterbolaget Ystad Energihandel kommer att vidareutvecklas under året. Avtalet 
med Energiförsäljning Sverige AB löper ut under året och ny upphandling ska genomföras under 2022. 
Fokus är fortsatt marknadsföring och försäljningen. Ystad Energihandel har tre samarbetspartners för 
solceller. 

Deltagande i arrangemang har tyvärr på grund av situationen med Corona fått ställas in under året. Däremot 
har sponsringen kunnat fortgå och det innebär att kunder som köper sin el genom Ystad Energihandel 
bidrar till att mer av pengarna stannar i Ystad 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. 
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Miljö 

Ystad Energi brinner för att Sverige ska nå miljömålen långt före 2045. Därför bolaget ett fossilfritt 
energiföretag redan idag. Bolaget använder noll fossila bränslen vid produktion av värme till kunderna. 

Framöver beräknas den fossilfria oljeförbrukningen (RME) minska med hjälp av ackumulatortanken och en 
ny produktionsanläggning som ska införskaffas till verksamheten. 

Företaget har solceller (el) på fjärrvärmeanläggningarnas tak, ackumulatortankenstopp och på förrådstaket 
på Fridhemsgatan, detta ger bra insikter och utvärderingsmöjligheter av olika sorters tillverkare av 
solpaneler. Solcellerna på fjärrvärmeverksamheten har levererat 140 500 kWh och solcellerna på 
Fridhemsgatan 24 har levererat 12 700 kWh. Det har även monterats solfångare på Arenans tak som värmer 
upp vatten till fjärrvärmenätet, dessa har producerat cirka 2 000 kWh värme till fjärrvärmenätet. Tyvärr var 
det läckage i flertal rörskarvar på solfångaren, vilket gjorde att anläggningen fick stoppas. 

Under året har även processer digitaliserats för att minska handpåläggning vid repetitiva arbetsuppgifter. 
Några exempel som även märks för kunderna är avtalsförlängning av elhandelsavtal via Mina Sidor och 
digital signering av avtal. 

Måluppfyllnad 

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Kunder upplever att YE har ett gott 
bemötande och ger kunden den bästa 
lösningen på deras problem/fråga. 

Genomförd kundundersökning gav gott resultat.  

Företaget utvecklas och bidrar till andras 
utveckling genom samverkan och en 
aktiv dialog med andra aktörer i Skåne. 

Elhandelsaffären arbetar med att öka antal kunder 
och har under året inte nått upp till det högt 
uppsatta målet på grund av inställda fysiska möten 
och arrangemang. Försäljningen har fått styras om 
till andra kanaler som visar sig inte vara lika 
effektiva som direkta kundmöten och synlighet. 

 

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Kunder upplever en hög 
leveranssäkerhet, vilket bidrar till att 
människor och företag kan utvecklas. 

Leveranssäkerheten för fjärrvärme och öppet 
stadsnät har nått upp till årets uppsatta mål för 
leveranssäkerhet. Elnätsverksamheten har inte nått 
upp till årets högt uppsatta mål på max 15 min 
oplanerat avbrott per kund, utfallet blev 17,9 min 
avbrott per kund. Det berodde på ett stort avbrott 
vid slutet av året. 

 

Kunder upplever att YEAB arbetar för 
en hållbar utveckling för att skapa de 
bästa förutsättningar för en god 
livskvalitet. 

Bolaget fortsätter att sälja 100% förnybar el och 
100% fossilfri fjärrvärme samt att övriga 
fokusområden uppfyller kraven. Det i sin tur gör att 
målet för att YEAB arbetar för en hållbar 
utveckling för att skapa de bästa förutsättningar för 
en god livskvalitet uppfylls. 
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13.3 AB Ystadbostäder 

Ekonomi 2021 2020 2019 

Medelantal anställda 14,5 17,5 18,6 

Omsättning, mkr 120,7 114,0 110,6 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 19,2 15,4 8,7 

Soliditet 20,9 19,7 18,3 

Nettoinvesteringar, mkr 23,1 72,4 66,8 

Verksamhet 

Bolaget har påbörjat en organisationsutveckling med mer riktat fokus på energi, hållbarhet och långsiktig 
förvaltning. Detta arbete kommer pågå under en längre period och kommer att utveckla både bolag och 
personal. Bolaget har under 2021 arbetat fram en affärsplan som stakar ut riktningen för bolaget fram till 
2024. 

Arbetet med att hitta nya kontorslokaler går framåt och detta är en viktig parameter för att bolaget ska kunna 
vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Nya kontorslokaler kommer också att öka boinflyttandet 
för bolagets hyresgäster. Möjligheten att få ett professionellt bemötande beroende på ärendets karaktär och 
möjligheterna att påverka sin boendestandard genom visning av möjliga tillvalsmöjligheter kommer 
möjliggöras på ett helt annat sätt än idag. 

Bolaget arbetar tillsammans med privata hyresvärdar i Ystad och hyresgästföreningen om en framtida 
hyressättningsmodell. Denna modell är en del av regeringens trepartsöverenskommelse med Sveriges 
allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Syftet med modellen är att lägenhetshyran ska 
spegla standard, läge och tillvalsmöjligheter. 

Projekt Mammutträdet 1 och Abrahamsfält 1 ligger i samverkansavtal med NCC tillsammans med Kokillen 
1 och 2. Under 2020 tecknades en avsiktsförklaring mellan bolaget och NCC där NCC fick möjlighet att 
undersöka om de kunde utveckla fastigheten som bostadsrätter. Bolaget har tecknat ett försäljningsavtal 
med NCC som träder i kraft under våren 2022. När de gäller Mammutträdet 1 och Abrahamsfält 1 har 
bolaget skickat en förfrågan till ägaren om delfinansiering för att färdigställa dessa två fastigheter. Totalt rör 
detta sig om cirka 130 nya lägenheter. 

Planerad utveckling av ytterligare tjänster både inom verksamheten och ut mot kunderna i form av AI. 
Utveckling av bolagets affärssystem med analysprogram och underhållsplanering kommer prioriteras under 
kommande år. 

Klimatsmart boende går in i nästa fas med fokus på biologisk mångfald och avfallssortering. Via så kallad 
nudging jobbar bolaget tillsammans med en byrå för att ta fram material som kan användas för att stimulera 
hyresgästerna att bry sig om sin närmiljö. 

Ekonomi 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 19,2 mkr vilket är cirka 9,4 mkr högre 
än budgeterat. Det högre utfallet beror främst på att kostnad för reparationer, personalkostnad samt årets 
avskrivningar varit lägre än beräknat. 

Investeringar 

Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 23,1 mkr, där ombyggnad Lovisa 18 (12,3 mkr), ombyggnad Johan 
44 (3,6 mkr) och fasadrenovering Xerxes 1 (1,4 mkr) utgör de största delinvesteringarna. 
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Årets investeringar är fördelade enligt följande: 

Investeringar 2021 mkr 

Nybyggnadsprojekt 0,1 

Ombyggnadsprojekt 17,4 

Aktiverat underhåll 5,6 

Summa 23,1 

Framtid 

Bolaget har påbörjat en omställningsresa för att aktivt jobba mer med det långsiktiga förvaltandet av 
befintligt bestånd och lägga mer fokus på hållbarhetsarbeten i fastigheterna och skapa ett större boinflytande 
för hyresgästerna. 

Bolaget har skickat en begäran till ägaren om att få färdigställa projekt Trädgårdsstaden. Bolaget äger idag 
tre fastigheter. På dessa fastigheter planeras totalt 130 nya hyreslägenheter plus ett äldreboende. 

En god arbetsmiljö för all personal är en viktig parameter och behovet av nya verksamhetsanpassande 
kontorslokaler är väldigt stort. Bolaget måste skapa förutsättningar för att personalen ska kunna trivas och 
utvecklas på sin arbetsplats och därtill stärkas som en attraktiv arbetsgivare. Framtida lokaler måste skapa 
en tillgänglighet för kunderna att träffas på ett professionellt sätt och det ska finnas utrymme för personliga 
möten och få möjlighet att ta del av framtida tillvalsmöjligheter. Allt för att skapa ett långsiktigt och hållbart 
boinflytande och skapa en god arbetsmiljö för personalen. 

Ledningen inom bolaget kommer även lägga stort fokus på ledningsutveckling de kommande åren vilket 
kommer vara en viktig del för att skapa en samsyn inom bolaget. Detta kommer i sin tur att utveckla bolaget 
och stärka kundfokus som ger nöjdare hyresgäster. 

Bolaget kommer att fortsätta jobba för att ge god service i trygga och sunda boendemiljöer. Bolaget ska 
också jobba för utveckling av energismarta bostäder och hem där hyresgästerna har inflytande över sitt 
boende. 

Bolaget kommer att fortsatta utveckla sina affärssystem och skapa förutsättningar för bättre planering av 
det långsiktiga underhållet och framtida hållbarhetsprojekt och därtill en mer kostnadseffektiv förvaltning. 

Måluppfyllnad 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Bolaget ska vara en sund och attraktiv 
arbetsgivare 

Bolaget jobbar aktivt med att stärka organisationen 
och skapa en gemensam målbild inför kommande 
år. 

 

Optimera bolagets driftnetto Målet är uppfyllt.  

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Samverka inom Sveriges Allmännytta 
och Skånehems nätverk för 
erfarenhetsöverföring och samarbeten 
över kommungränserna. 

Bolaget har deltagit flitigt på samtliga 
nätverksträffar som anordnats och ett utökat 
samarbete med flertalet bolag är uppstartat. 

 

Förbättra nöjd kund-index inom 
området god service och gott 
bemötande. 

Bolaget hade väldigt högt uppsatta mål inför 2021 
men tyvärr har bolaget inte klarat dessa uppsatta 
mål. Pandemin har haft stora effekter på 
hyresgästernas upplevelse generellt då större andel 
vistas mer i sin bostad. Bolaget jobbar nu aktivt 
med att ställa om så vi kan bemöta hyresgästernas 
upplevelse på ett bättre sätt. 

Bolaget har fortsatt ett väldigt gott omdöme och 
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Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

ligger över snittvärde på i stor sett samtliga frågor. 
Procentenhet som redovisas i utfall är hur stor 
andel som ger bolaget högsta eller näst högsta 
betyg. 

Verka för ett utökat engagemang och 
inflytande bland våra kunder. 

Målet är uppfyllt.  

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Välskötta, trygghetsskapande och sunda 
boendemiljöer. 

Bolaget hade väldigt högt uppsatta mål inför 2021 
men tyvärr har bolaget inte klarat dessa uppsatta 
mål. Pandemin har haft stora effekter på 
hyresgästernas upplevelse generellt då större andel 
vistas mer i sin bostad. Bolaget jobbar nu aktivt 
med att ställa om så vi kan bemöta hyresgästernas 
upplevelse på ett bättre sätt. 

Bolaget har fortsatt ett väldigt gott omdöme och 
ligger över snittvärde på i stor sett samtliga frågor. 
Procentenhet som redovisas i utfall är hur stor 
andel som ger bolaget högsta eller näst högsta 
betyg. 

 

Fullfölja Allmännyttans Klimatinitiativ 
som innebär att vi ska bli fossilfria till 
2030 och ha minskat 
energianvändningen med 30 procent. 

Målet är uppfyllt.  

Verka för att Ystadbostäder skall vara en 
självklar exploatör i utvecklingen av 
kommunens markområden. 

Målet är uppfyllt.  

Möjliggöra förtätning av bostäder inom 
befintligt fastighetsbestånd. 

Målet är uppfyllt.  
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13.4 Ystads Industrifastigheter AB 

Ekonomi 2021 2020 2019 

Medelantal anställda 1,0 1,0 1,4 

Omsättning, mkr 29,3 116,3 32,7 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 9,8 93,3 9,2 

Soliditet 59,6 47,0 34,3 

Nettoinvesteringar, mkr 19,1 -94,9 18,5 

Verksamhet 

Slutförhandling pågår om flera nya hyresavtal inom kv. Kustvakten. 

Försäljning av kv. Lillö pågår och planeras att avslutas efter sommaren. Bolaget har begärt att få sälja 
fastigheterna via en bolagspaketering för att maximera netto beloppet efter försäljning. 

Bolaget deltar i arbetet att hitta nya lokaler åt Kulturmagasinet. Under tiden arbetet pågår har kontraktet för 
lokalerna i kv. Simrishamn förlängts. 

Lokalhyresgäst Capio har aviserat att de vill flytta in i Ystads Industrifastigheters lokaler på Missunnavägen 
när lokalen i hamnen avvecklas/rivs. Det behövs en rockad mellan olika hyresgäster för att det ska vara 
möjligt och den frågan är ännu inte löst. Om bolaget inte kan tillfredsställa Capios behov finns det en risk 
att de väljer att söka annan fastighetsägare. 

Ekonomi 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 9,8 mkr. Resultatet är 48,5 mkr lägre än 
budgeterat resultat. Det lägre utfallet beror främst på att bolaget budgeterat att försäljning av kv Lillö och 
del av Pumpen 7 skulle ske under året, vilket beräknades generera en realisationsvinst på cirka 49,3 mkr. 
Dessa försäljningar beräknas ske under 2022. Utfall i förhållande till budget exklusive beaktande av 
realisationsvinster från fastighetsförsäljning är 0,8 mkr högre än beräknat, vilket främst beror på att årets 
fastighetsrelaterade kostnader samt årets avskrivningar varit lägre än budgeterat. 

Investeringar 

Under året har investeringar på totalt 19,1 mkr genomförts, där ombyggnad inom Kustvakten 1 och 2 (5,8 
mkr), ombyggnad/underhåll inom Tändstiftet 3 (3,4 mkr) och ombyggnad inom Riggen 1 (3,1 mkr) utgör 
de största delinvesteringarna.  

Framtid 

Bolaget kommer att arbeta efter upprättade underhållsplaner på kort och lång sikt samt efter upprättade 
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.  

• 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. 
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Måluppfyllnad 

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Samverka med Ystads kommuns 
näringslivsfrämjande verksamhet och 
näringslivets nätverk för att 
marknadsföra Ystads kommun. 

Pågående arbete. Målet för året är uppfyllt.  

Möjliggöra för näringslivets expansion 
genom att tillhandahålla lämpliga lokaler 
i både befintligt fastighetsbestånd och 
genom fastighetsförvärv eller 
nyproduktion. 

Ständigt pågående marknadsbevakning för att 
matcha kommande behov av industrilokaler. 

 

Underhålla våra kulturbyggnader för en 
attraktiv stadsmiljö. 

Rondering för att säkerställa att kulturhistoriska 
värden bibehålls kontinuerligt. 

 

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Kontinuerlig dialog med befintliga 
hyresgäster och kommunens näringslivs 
främjande verksamhet för att möjliggöra 
näringslivets expansion. 

Bolaget har höga ambitioner vad gäller kontinuerlig 
dialog med befintliga hyresgäster och kommunens 
näringslivsfrämjande verksamhet för att möjliggöra 
näringslivets expansion. 

 

Vid nyproduktion sträva efter att förtäta 
för att på så sätt inte ta mark i anspråk 
som bidrar till attraktiva boendemiljöer 
eller som används i jordbruksnäringen. 

Planerad förtätning på Cylindern 1.  

Kontinuerlig energioptimering i samtliga 
fastigheter. 

Vid drift och underhåll uppdateras till senaste 
tekniken. Samtal förs med Ystadenergi ang. 
solceller/solfångare på bolaget befintliga tak i 
kommunen. 

Färdigställd och pågående energioptimeringsprojekt 
tillsammans med hyresgäster. 

 

Möjliggöra för näringslivets expansion 
genom att tillhandahålla lämpliga lokaler 
i både befintligt fastighetsbestånd och 
genom fastighetsförvärv eller 
nyproduktion. 

Nya lokaler planeras inom de närmsta åren för att 
möta efterfrågan. 

 

Möjliggöra förtätning av bostäder inom 
befintligt fastighetsbestånd. 

Kv Lillö är såld men överklagad och Simrishamn 
påbörjas när nya lokaler för Kulturmagasinet är 
färdigställda. 
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13.5 Ystad Hamn Logistik AB 

Ekonomi 2021 2020 2019 

Medelantal anställda 34 31 31 

Omsättning, mkr 122,2 112,2 113,1 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr -14,2 5,6 5,4 

Soliditet 87 87 87 

Nettoinvesteringar, mkr 0,5 9,0 5,9 

Verksamhet 

Ystad Hamn är sedan många år en av Sveriges största hamnar, bland annat den näst största avseende 
personbilar och bussar samt tredje största avseende färjepassagerare. Den viktigaste verksamheten är 
färjetrafik och hamnen är betydande när det gäller trafik till såväl Polen som Bornholm och numera även 
säsongsvis till Tyskland. 

På grund av pandemin och reserestriktioner minskade antalet passagerare och bussar de första månaderna 
jämfört med 2020 men ökade under våren och sommaren rejält. Passagerarvolymerna för helåret 2021 blev 
mycket högre än 2020 och nådde ny rekordnivå. Även antalet personbilar ökade och även här slogs nytt 
rekord. I jämförelse med 2020 ligger årets utfall avseende passagerare på +18 % och personbilar på +15 %. 
Godstrafiken påverkades inte lika mycket som passagerartrafiken av pandemin men hade ändå en utveckling 
av +18 % för godset och +16 % för lastfordon jämfört med föregående år. Totalt 3 998 fartyg anlöpte Ystad 
Hamn under 2021 vilket även det är ett rekord även om det tangerar samma rekord från 1991. 

Två nya färjelägen färdigställdes vid årsskiftet 2020/2021. De nya färjelägena är sedan mars månad tagna i 
dagligt bruk, främst för Polferries fartyg men även Bornholmslinjens ro/pax fartyg m/s Hammershus och 
m/s Povl Anker använder dessa lägen vid vissa tillfällen. 

Under hösten 2020 startade rederiet FRS Baltic en snabbfärjelinje mellan Sassnitz och Ystad, trots 
pandemisituationen. Under 2021 har trafiken inte kommit upp till det förväntade, vilket helt och hållet beror 
på pandemin som gav tuffa restriktioner bland annat i Tyskland. Från sommaren och framåt har rederiet 
haft en bra utveckling och volymerna blev ungefär som budgeterat. Verksamheten är fortfarande en 
säsongslinje och har ingen trafik mellan november och mars. Ett nytt avtal är klart för de kommande tre 
åren. 

Under sommaren har två fartyg från Viking Line respektive Tallink Silja anlöpt Ystads Hamn tio gånger på 
inrikes kryssning, vilket den nya utbyggnaden nu möjliggjort då fartygen är för stora för den inre hamnen. 

Ekonomi 

Det ackumulerade resultatet 2021 landar på -14,2 mkr, vilket är 2,2 mkr bättre än budget för året. 

Omsättningen är 6,5 mkr bättre än budget framför allt beroende på ökad godstrafik till Polen. 
Kryssningstrafiken och intäkter för Svart- och gråvatten var ett extra tillskott i omsättningen som inte var 
budgeterad. 

Kostnaderna är 3,7 mkr högre än budgeten, till största delen beroende på ökade elkostnader. Bolagets 
elkostnader har under 2021 ökat extremt jämfört med 2020. Dels beror det på ett en ökning av antalet kWh 
eftersom bolaget har ett större arrendeområde än tidigare men främst på en ökad kostnad per kWh. Bolaget 
har från och med augusti ett nytt elavtal och har med hjälp av prissäkringar kunnat kontrollera kostnaderna. 
Kostnaderna för svart- och gråvatten var inte budgeterade. 

Personalkostnaderna har ökat med 0,7 mkr beroende på att fler anlöp har krävt mer bemanning av personal 
i hamnen, framför allt under högsäsongen. 
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Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 0,5 mkr. 

Den största investeringen 2021 har varit ett Terminal Operativ System som till viss del blivit finansierat via 
EU-bidrag. 

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. 

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 om förväntas i 
framtiden. Projektet finansieras delvis av EU-bidrag. Det fysiska konstruktionsarbetet påbörjades i april 
2019 och de nya färjelägena togs i bruk under första kvartalet 2021. 

Från och med den 1 juni kan hamnen ta emot svart- och gråvatten från färjorna i enlighet med det nya 
regelverket. Detta minskar utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön och minskar bidraget till övergödning 
från sjöfarten. 

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. 

Situationen med Covid-19 har varit besvärlig under en längre tid. Det är många osäkra faktorer och externa 
parametrar som påverkar omvärlden i stort och samhället i smått vilket gör det svårt att planera 
verksamheten. Nya beslut från regeringen gör att allt kan förändras med kort varsel. 

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. 
Under 2020 erhöll bolaget utökat miljötillstånd för ytterligare 1000 fartygsanlöp per år. 

Tillsammans med Ystads kommun som infrastrukturägare ser nu bolaget över den framtida 
hamninfrastrukturen främst kopplad till projekt Hamnstaden men även de behov hamnens kunder och egen 
verksamhet står inför. 

Måluppfyllnad 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Säkerställa att företaget har den 
kompetens som behövs 

  

Nöjda medarbetare (NMI)   

Säkra hamnens framtid   

 

 

 

 

  

 

BÄTTRE TILLSAMMANS 
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Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Verka för en bättre infrastruktur till, från 
samt genom Ystad 

  

Informera om hamnverksamheten och 
öka kunskapen om verksamheten 

  

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Minska utsläpp av miljögifter till 
hamnbassängen 

  

Verka för fler kunder till hamnen och 
företagsetableringar i Ystad 

  

Minska luftföroreningar   

Energisparande åtgärder   
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13.6 Ystads Teater AB 

Ekonomi 2021 2020 2019 

Medelantal anställda 3,5 2,5 2,5 

Omsättning, mkr 2,1 1,7 4,9 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr -5,8 -5,3 -4,7 

Soliditet 5 5 4 

Nettoinvesteringar, mkr 2,5 1,8 2,1 

Verksamhet 

Även räkenskapsåret 2021 präglades av de restriktioner som följde av pandemin. Under våren tillät 
restriktionerna max åtta personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Detta gjorde 
att Ystads teater fortsatt tvingades vara helt stängd för publik under perioden januari till och med maj. 
Arrangörernas intresse för Ystads teater var fortsatt stort och föreställningar flyttades fram snarare än 
ställdes in. 

I slutet av maj lättade så äntligen restriktionerna och den 15 juni kunde den första föreställningen på åtta 
månader äga rum med 50 personer i publiken. 

I augusti hade restriktionerna lättat ytterligare och Jazzfestivalen kunde genomföras med 185 personer i 
publiken. Känslan när Teatern åter sprudlade av liv och musik var enastående och ingav framtidstro. 

När Teatercaféet inte kunde ha servering i samband med föreställningar fokuserade caféet i stället på bland 
annat guidningar och luncher för kryssningsturister, föreningar och nätverk av olika slag. 
Planeringsförutsättningarna har varit mycket svåra gällande inköp och bemanning. 

Under den nedstängda perioden genomfördes stora renoveringar i foajéer och trapphus. Det genomfördes 
också ett flertal filmningar och fotograferingar, där arrangörer ville använda Teaterns vackra interiörer i olika 
produktioner. 

Den 29 september togs restriktioner avseende max-antal i publiken bort och verksamheten tog fart igen. 42 
publika evenemang genomfördes under resterande delen av året, 3 – 4 per vecka. Publiken återkom också 
och 14 av evenemangen var utsålda. Från den 2 december infördes krav på vaccinationsbevis för att få 
komma in på Teatern. 

Ändrade regler avseende korttidspermittering gjorde att Ystads teater inte längre var berättigade bidrag för 
korttidspermitteringar. Kostnaderna har därför inte kunnat anpassas till de minskade intäkterna på samma 
sätt som under år 2020. 

Trots att Teaterns verksamhet påverkats kraftigt av restriktionerna har Ystads teater ett fortsatt starkt 
varumärke. Det märks bland annat genom att arrangörerna är aktiva i sin kontakt med Teatern och att 
publiken återvänt efter pandemin. Styrelsen ser ljust på framtiden. 

Ekonomi 

Sammantaget för periodens resultat gäller att man anpassat kostnaderna så långt som möjligt efter 
planeringsförutsättningarna och på intäktssidan finns under hösten en del större arrangemang. 
Moderbolaget beslöt om en kapitaltäckningsgaranti vilket innebar att teatern redovisar ett nollresultat. 

Investeringar 

Total investeringsutgift ligger på drygt 2,4 mkr vilket är något högre än budgeterat då man passat på att göra 
vissa renoveringar i de publika utrymmena när teatern varit tillgänglig. Budgeterad renovering innefattade 
trapphus, foajén utanför södra parkett och balkongen på södra sidan. 

Framtid 

Åren med pandemi har varit en svår prövning för människorna. Kulturen har också utsatts för hårda 
prövningar och det finns en oro nationellt kring hur kulturen och kulturbranschen kommer att återhämta 
sig. För Ystads teater är bokningsläget gott och publiken verkar komma tillbaka i liknande utsträckning som 
innan pandemin. Det förutspådda intresset för strömmade föreställningar verkar inte bli verklighet utan 
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människor verkar i första hand vilja uppleva kultur live. 

Ystads teater kommer att fortsätta att arbeta både med ett brett utbud som är lyhört för publikens önskemål 
och ett unikt utbud som särskilt passar Ystads Teater och inte framförs på så många andra ställen. 
Samarbetet kommer att fortsätta med de aktörer som är återvändande arrangörer på Teatern, till exempel 
Kammaropera Syd, Jazzfestivalen, Ystadrevyn, Teaterföreningen och flera mindre aktörer. Trenden med 
stort intresse för musikaler verkar fortsätta. Lokala produktioner är mycket viktiga för Teaterns förankring 
i kommunen och kulturlivet i allmänhet. Förhoppningen är att återupprätta kontakterna med Shakespeares´s 
Globe och olika internationella balettkompanier. 

Teater har en mycket sårbar bemanning med enstaka personer på nyckelpositioner vilket har krävt att flera 
av medarbetarna har arbetat varje helg. Under pandemin har inte samma krav ställts på medarbetarna. 
Teatern återgår nu till att ha evenemang 2 - 5 gånger varje vecka året runt förutom två sommarveckor. 
Bemanningsorganisationen kommer att behöva ses över. 

Digitala system saknas för bland annat schema- och lönehantering, bokningsförfarande och fakturering. 
Detta skulle behöva åtgärdas snarast. 

Teaterbyggnaden kräver ständigt underhåll. Samtal har inletts med Ystadbostäder för att hitta 
samordningsvinster kring till exempel avtal och underhållsplanering. 

Den omfattande verksamheten med många besökare sliter på teatern. Fastighetsunderhållet behöver matcha 
antalet besökande. Köksutrymmena i Teatercaféet är små, slitna och svårarbetade och behöver åtgärdas för 
att klara det besöksantal Teatern har. 

Måluppfyllnad 

Restriktionerna till följd av pandemin har påverkat nästa samtliga av Ystads Teater AB:s målsättningar 
negativt. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Med hänsyn taget till koncernbidraget 
skall teatern uppnå ett plusresultat. 

YTABs resultat för året är 0. En 
kapitaltäckningsgaranti från Ytornet om 467 tkr 
beviljades i december 2021. 

 

Teatern skall ha ett starkt varumärke Ystads Teater har ett starkt varumärke, vilket under 
året inte minst har märkts på omgivningens 
reaktioner på att huset varit stängt. Arrangörerna 
har trots restriktioner och ovisshet gjort preliminära 
bokningar för kommande föreställningar och årets 
sista kvartal spelades 35 föreställningar på stora 
scenen. 

 

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Samverkan med andra kultur- och 
nöjesaktörer skapas ett varierat och 
attraktivt program som stärker teaterns 
och Ystads varumärke 

Nära samverkan har skett med andra aktörer både 
inom och utanför Ystads kommun både avseende 
planering, men restriktionerna har hejdat mycket av 
det utvecklingsarbete som sker i samverkan. 

 

Med goda möjligheter att köpa biljetter 
samt beställa mat och dryck på internet 
och vid Visitors Center, skall teatern 
vara tillgänglig för alla. Ett varierande 
program och ett välkomnande 
bemötande skall inspirera Ystadborna 
och besökare att besöka teatern. 

Biljettköp via internet fungerar väl och drygt 75 % 
av biljetterna säljs där. Arbete pågår för att förbättra 
möjligheten att beställa mat online på så sätt att 
detta kommer att kunna ske i samband med 
biljettköp, i stället för som en separat bokning. 
Extra arbete i samband med pandemin har dock 
försenat arbetet. Beställningar har under tiden gjorts 
per telefon. 

 

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 
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Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Ett varierat kulturutbud med hög kvalité 
påverkar viljan att leva och bo i 
kommunen. Teatern, tillsammans med 
andra aktörer, sätter bilden av detta. 

Årets utbud har varit begränsat på grund av 
regeringens restriktioner. Ändå har 10 genrer varit 
representerade på scenen och årets sista kvartal har 
varit i det närmaste fullbokat. 

 

Kulturella upplevelser är en viktig del av 
människors hälsa och livskvalité 

Under året 2021, med pandemi och isolering, har 
man under större delen av året inte fått lov att 
besöka Ystads Teater och dela kulturupplevelser 
med andra människor, när människor hade behövt 
det som allra bäst, Antalet besökare blev 11 900, 
långt ifrån målet 35 000. 
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13.7 AB Ystads Saltsjöbad 

Ekonomi 2021 2020 2019 

Medelantal anställda 1 1 1 

Omsättning, mkr 17,8 17,8 17,8 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 3,7 4,1 4,4 

Soliditet 32 31 28 

Nettoinvesteringar, mkr 7,9 1,8 0,6 

Verksamhet 

Stambyte har gjorts inom EAST-SIDE liksom rumsrenoveringar. 

Avloppssystemet i WEST-SIDE har stora brister varför renovering har påbörjats. 

Ombyggnad av SPA gjordes och fönsterrenoveringar inom SEA-SIDE pågår. 

Ekonomi 

Årets resultat är något sämre än budget vilket främst beror på att hyresgästen valt att investera 2,9 mkr i 
SPA-ombyggnaden i stället för att ta det som hyra. 

Arbetet utförs med hänsyn till operatörens beläggning som efter pandemin är åter mycket hög. 

Även indexuppräkning av hyresavtalet påverkar resultatet.  

Investeringar 

• Installation av ny brandlarmscentral och en uppgradering av brandlarm. 

• Stambyte inom EAST-SIDE. 

• Ombyggnad av SPA. 

Framtid 

Tillbyggnader med mera ska ske enligt långtidsplan. 

Påbyggnad av konferens "Bolsa Beach" är under skisstadiet liksom påbyggnad av EAST-SIDE. 

Måluppfyllnad 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Bibehålla hög standard på fastigheten och i samarbete med 
arrendatorn se till att det är en attraktiv arbetsplats. 

  

Ekonomiska uppföljningar. Bolaget anpassar åtgärder inom 
ramen för fastställd budget. 

  

BÄTTRE TILLSAMMANS 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Arrendatorn har samarbete med andra aktörer inom sydöstra 
Skånes näringsliv. 

  

Bibehålla hög standard på fastigheten.   

GOD LIVSKVALITET I EN HÅLLBAR MILJÖ 



Årsredovisning 2021 134(139) 

Nämnd / styrelsemål Analys Utfall 

Bolaget bidrar genom arrendatorn till ett framgångsrikt 
näringsliv. 

  

Bolaget anpassar renoveringar, till- och ombyggnader så att 
kulturvärdet ej förändras och bibehåller det kulturella värdet. 
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13.8 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 

Ekonomi 2021 2020 2019 

Medelantal anställda 50 50 50 

Omsättning, mkr 73,9 71,7 71,1 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr -2,0 0,4 0,3 

Soliditet 11,6 15,7 14,7 

Nettoinvesteringar, mkr 3,2 2,9 3,2 

Verksamhet 

Pandemin satte sin prägel över samhället i stort och även SÖRF:s verksamhet. Flera planerade aktiviteter 
fick ställas in. Verksamheter som externutbildning och tillsyner har haft en stor påverkan. Risken med ett 
mindre antal utförda tillsyner är att brister i brandskyddet inte upptäcks och åtgärdas. För att kvalitetssäkra 
och styra tillsynerna, så finns det en tillsynsplan för varje verksamhetsgrupp och ett system för uppföljning 
av brister vid tillsyn. Flera externutbildningar kunde återupptas under hösten och vissa utbildningar skedde 
digitalt. 

SÖRF ansvarar sedan 1 april för administrationen avseende Rakel Skåne. Det innebär en heltidstjänst 
fördelat på tre personer som arbetar lokalt och regionalt för att underlätta Rakel användandet bland Skånes 
räddningstjänster, kommuner och kommunägda bolag. Avtalet sträcker sig till årsskiftet 2022 och följer 
övriga överenskommelser i Räddsam Skånes regi. 

SÖRF har totalt åtta brandstationer. Ambition är att kunna erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö för de anställda. 
Brandstationernas storlek, byggnadsår och skick har stora variationer. Att ha omklädningsrum för både män 
och kvinnor har under en längre tid varit en målsättning. Under 2021 har det pågått en ombyggnation av 
brandstationen i Simrishamn, nya omklädningsrum och en förbättrad hantering av kontaminerat material. 
På station Ystad, Sjöbo och Simrishamn finns idag goda förutsättningar att hantera kontaminerad 
skyddsutrustning och annat material efter insats. 

Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ska ha direkt koppling till de 
upprättade verksamhetsmålen. Under året har ekonomiska och verksamhetsrelaterade uppföljningar 
genomförts enligt plan. För att utveckla synen på ekonomisk uppföljning är ett utav målen i 
verksamhetsplanen att verksamhetscheferna ska ha en ökad insikt och delaktighet i verksamhetens 
kostnadsfördelning. 

Direktionen för SÖRF har antagit en policy för arbetet med den interna kontrollen. Årligen upprättas en 
uppföljning av de granskningsinsatser som ska genomföras och avvikelserna återrapporteras. Slutsats vid 
uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen är dokumenterade och inga händelser av 
verksamhetsmässig betydelse har inträffat som påverkar bedömningen av verksamhetsåret. 

Verksamhetsmål Utfall 2021 Budget 2021 Uppnått målet? 

Utförda brandskyddskontroller. 4 262 4-5000 Ja 

Utförda tillsyner per 1 000 inv.* 0,4 2,3 Nej 

Antalet olycksfall ska minska. 2 <5 Ja 

Automatlarm ej brand.** 254 Färre Nej 

Responstid. Tid från 112 anrop till första 
resurs är på plats. 

10,2 12,2 Ja 

Operativ förmåga. *** Ej uppfyllt Enligt Nej 

Övning/Utbildning. Uppfyllt Beslutad förmåga Ja 

* Pandemin har haft en negativ inverkan på antalet genomförda tillsyner under året. 

** Förbundet arbetar aktivt tillsammans med anläggningsägarna för att minska antalet onödiga 
automatiska brandlarm. SÖRF kommer under början av 2022 identifiera vad ökningen beror på och 
presentera orsaker och åtgärdsplan. 
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*** Höjdfordonen i Ystad och Simrishamn har varit ur drift under 3 veckor på grund av reparationer. 

 

Ekonomi 

Pensionskostnaderna blev högre än budgeterat med 2,6 mkr på grund av tidigare anställning och 
pensionsavgångar. En tidigare anställd hos SÖRF hade anställningstid hos annan arbetsgivare som ej varit 
rapporterat till KPA. Detta resulterade i engångspremier på 1,3 mkr exklusive löneskatt. Som förebyggande 
åtgärd har all personal kontrollerats av KPA avseende tidigare anställningar för att förhindra liknande 
kostnader. Under året har pensionsavgångar orsakat slutreglering av premier på 0,8 mkr exklusive löneskatt. 

Finansiella mål Utfall 2021 Budget 2021 Uppnått målet? 

SÖRF ska ha en ekonomi i balans. Det 
egna kapitalet ska vara större än noll. 4 429 6 532 Ja 

Det årliga resultatet efter avskrivningar och 
finansiella kostnader ska vara större än noll. -2 003 100 Nej 

Framtid 

Förbundet har genomgått en stor förändring på ledningsnivå. Ny förebyggande chef, biträdande 
räddningschef, operativ chef samt distriktschef har tillträtt under 2021. När den nya organisationen har 
implementerats kommer arbetet med att se över hur verksamheterna kan utvecklas. Vad som är aktuellt och 
vad som ska prioriteras för att verksamheterna ska vara så engagerade och effektiva som möjligt. 

En rad aktiviteter har under året ställts in på grund av pandemin. Inte heller någon utåtriktad/uppsökande 
verksamhet har varit aktuell. SÖRF ser med tillförsikt fram emot då förbundet kan återuppta kontakten med 
allmänheten som är en av styrkorna. 
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13.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ekonomi 2021 2020 2019 

Medelantal anställda 15 17 17 

Omsättning, mkr 16,5 17,4 15,7 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 0,1 0,1 0,0 

Soliditet 44 57 65 

Nettoinvesteringar, mkr 0,1 0,0 0,1 

Verksamhet 

Verksamheten har trots pandemi kunnat upprätthållas och följt den verksamhetsplan som beslutades av 
direktionen under hösten 2020. Förändringar har gjorts i tillsynen då förvaltningen ställt om till digitala 
inspektioner/kontroller på de verksamheter det varit möjligt. Trängselkontroller på serveringsställena som 
miljöförbundet utför på uppdrag av medlemskommunerna har tagit tid i anspråk och under året anställdes 
förstärkning av personalresurserna för att kunna utföra uppdraget. 

Arbetsutskottet har under året beslutat om stadigvarande serveringstillstånd för alkohol vid ett eller två 
möten i månaden under året för att effektivisera beslutsprocessen. 

Miljöförbundet hade under hösten en gemensam dag med gruppövningar på förmiddagen med bland annat 
hur tjänstemän och politiker ser på varandras roller. En givande förmiddag med förbättringsförslag som 
förbundet behöver ta tag i och arbeta vidare med. Förvaltningen presenterade även sina fokusområden för 
2022. 

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 vindkraftverk, 
tandläkare, återvinningsstationer, hästgårdar över 10 djurenheter och digitalt tillsynsprojekt på vårdhem. 

Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i framkant och därför 
följer förbundet hela tiden utvecklingen med att hitta nya arbetssätt. Under 2021 har miljöförbundet 
vidareutvecklat diariesystemet Castor för att bland annat underlätta vid planering, uppföljning och enklare 
hantering av inkommande post. Arbetet med E-blanketter påbörjades 2019 och arbetet fortlöper hela tiden. 
En plattform har installerats för att kunna möta framtiden med E-blanketter där möjlighet ges att följa sina 
ärenden under ”Mina sidor”. Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor. 

Senast 2024 ska debitering av livsmedelskontroller ske i efterhand. Det finns fortfarande mycket bristfälligt 
med vägledning hur debitering ska ske och vad som ska ingå i själva kontrollen som förberedelse, inläsning, 
efterarbete med mera och vad detta kommer att innebära med kontrolltid för verksamheterna. Vissa 
områden inom livsmedelskontrollen kommer att prioriteras ner men det kommer även att tillföras annan 
kontroll som till exempel de som tillverkar material för livsmedelsproduktion. Miljöförbundet har för att 
underlätta den administrativa delen köpt in en plattform där kontrollerna kan ske direkt i mobiltelefonerna. 

Budgetarbetet är långsiktigt och ett förslag på kommande års budgetförutsättningar presenteras på 
medlemsmötet i mars innevarande år. Budget fastställs i oktober på direktionsmötet och presenteras i förväg 
för medlemskommunerna som sätter medlemsavgiften. 

Målen är antagna av direktionen 2020 och det är andra året med målen som uppföljning görs. Uppföljning 
sker med olika intervall som delår, halvår eller årsbokslut. Eftersom det är andra året som uppföljning sker 
är det svårt att se hur det ser ut över tid. 

Varje år antas en plan för intern kontroll och uppföljning avseende intern kontroll sker en gång/år. 
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Verksamhetsmål Uppnått målet? 

Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker 
livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. 

Uppfyllt 

Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn - Verksamhetsplan med antal 
inspektioner och kontroller som baseras på risk- och erfarenhetsbedömning ska finnas 
upprättad för varje år 

Uppfyllt 

Rättssäker och professionell myndighetsutövning - Medborgare och våra verksamheter ska 
uppleva ett respektfullt och gott bemötande 

Uppfyllt 

Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet - Våra 
ansökningsblanketter ska vara lätta att förstå och lätta att fylla i 

Uppfyllt 

Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet - Förbundet ska vara delaktiga i 
medlemskommunernas krisberedskap, miljö-och folkhälsomål samt översikts- och 
detaljplaner. 

Uppfyllt 

Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje - Ett strukturerat arbete med en 
arbetsmiljöpolicy med årlig handlingsplan och skyddsrond. Sjukfrånvaron hos 
medarbetarna ska som målsättning inte vara högre än hos våra medlemskommuner. 
Lönekartläggning ska genomföras varje år före lönerevision. Medarbetarenkäter ska 
genomföras regelbundet. 

Delvis uppfyllt 

Utveckling - Alla medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling inom sitt arbetsområde. 
Tid för kurser, inläsning, kompetensutveckling ska finnas i personlig verksamhetsplan. 

Uppfyllt 

Effektiv organisation och arbetssätt - Ett strukturerat arbete med intern kontrollplan. 
Verksamhetsplan ska upprättas årligen för att kunna använda organisationen på ett 
effektivt och SMART- arbetssätt. 

Uppfyllt 

Rättvist avgiftsuttag - Samtliga tillsynsregister ska vara uppdaterade med korrekt klassning 
med tillsynsavgifter på de som faktureras årligen. Alla handläggare tillämpar taxan på 
samma sätt. Årsavgifter ska vara fakturerade senast februari månad innevarande år. 
Timavgifter debiteras efter avslutad handläggning av ansökan eller tillsyn. 

Uppfyllt 

Ekonomi 

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett positivt utfall på 2,9 mkr vilket ger ett positivt 
resultat jämfört med budget på 2,7 mkr. Enligt förbundsordningen får förbundets ökning av eget kapital 
maximalt uppgå 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna 
utifrån medlemsavgiftsandelarna. Vidare ska alkoholenheten redovisa ett neutralt utfall. I bokslutet 
reserveras därför en återbetalning av medlemsavgift till Simrishamn-, Tomelilla och Ystads kommun på 
2,8 mkr. I bokslutet reserveras också en återbetalning på 0,1 mkr till Sjöbo kommun avseende 
medfinansiering av alkoholenheten. 

Efter att reservation för återbetalningar är beaktade redovisar miljöförbundet ett positivt utfall på 0,1 mkr, 
vilket motsvarar 1 % av medlemsavgifterna till miljöförbundet exklusive alkoholenheten. Det justerade 
utfallet avviker negativt mot budget med -0,1 mkr. 

Miljöförbundets självfinansieringsgrad 2021 är 72 %. Alkoholenhetens självfinansieringsgrad är 90 %. 

Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 mkr. Livsmedel, 
alkoholtillstånd och miljöskydd redovisar positiva avvikelser på 0,4 mkr, 0,2 mkr, respektive 0,2 mkr. 
Avlopp redovisar en negativ avvikelse på 0,2 mkr. Övriga verksamheter redovisar i utfall i nivå med budget. 

Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mkr. 1,0 mkr är hänförligt statlig ersättning för 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 0,2 mkr är hänförligt bidrag avseende extraresurs och 
0,1 mkr består av vidarefakturering av flyttkostnader hänförligt alkoholenheten. 

Personalkostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr bland annat beroende på lägre 
pensionskostnader än budgeterat samt personalomsättning. 

Övriga kostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr hänförligt systemrelaterade kostnader, 
inköp av tjänst samt förbrukningsinventarier. 

Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga mål 
är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. Resultatet är positivt och det 



Årsredovisning 2021 139(139) 

finns inga underskott att återställa från tidigare år. 

Finansiella mål Uppnått målet? 

Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt 
resultat. 

Uppfyllt 

Framtid 

Miljöförbundet arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor och miljömässigt då det ligger i uppdraget. 
Förbundet är också involverade i medlemskommunernas hållbarhetsarbete och kretsloppsplaner. 
Miljömässigt tar förbundet stort ansvar i samhället genom att vara rådgivande vid tillsyn eller ställa krav på 
förbättringar för miljön. 

För att kunna följa med utvecklingen i samhället med ett digitalt arbetssätt så satsar förbundet på att så långt 
det är möjligt arbeta digitalt. Arbetet är ständigt pågående. 


