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1 Ystads Kommun 

1.1 Förvaltningsberättelse 

Periodresultat 

Ystads kommun redovisar ett negativt resultat för första tertialet på 21,9 mkr. För motsvarande period 
föregående år redovisades ett negativt resultat med 5,0 mkr. 

Helårsprognos 

Årets förväntade resultat för 2018 är 16,2 mkr. Det är 5,6 mkr bättre än aktuell budget. Det budgeterade 
resultatet, efter kompletteringsbudgeten uppgår till 10,6 mkr. 

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 11,2 mkr. Två 
nämnder förväntar sig underskott. Socialnämnden har minus 10,0 mkr i sin prognos och 
samhällsbyggnadsnämnden förväntar sig en negativ avvikelse på 1,2 mkr. Avgifterna till 
kommunalförbunden förväntas bli 0,9 mkr högre än budget. Ledning och utveckling har en positiv prognos 
med 0,9 mkr. För alla de övriga nämnderna är den ekonomiska prognosen ett nollresultat. En positiv 
budgetavvikelsen på totalt 16,9 återfinns inom finansieringen. 

  

 

Balanskravet 

I Kommunallagen 8 kap § 5 regleras balanskravsresultatet. För kommunen innebär kravet att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna varje år, det vill säga kommunen ska ha ett positivt resultat. Om kostnaderna något 
år skulle överstiga intäkterna ska det negativa resultatet återställas inom de tre närmast följande åren. Beslut 
om sådan reglering ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år då det negativa resultatet uppkom. 

Kommunens avstämning mot kommunallagens 
balanskrav, mkr  

  

Årets resultat, prognos 16,2 

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,7 

Årets resultat (prognos), efter balanskravjusteringar 15,5 

Balanskravsresultat 15,5 

I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns prognostiserade resultat uppfyller det lagstadgade 
balanskravet. Realisationsvinster i samband med försäljningar av anläggningstillgångar ingår inte i det 
justerade resultatet. 
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Utveckling av skatteunderlaget 

Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av löneinkomster. Över en längre period finns ett tydligt 
samband mellan antal arbetade timmar och förändringen av skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen 
och löneökningstakten är därför de faktorer som har störst betydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer 
i riket. 

Det har varit flera år med en stark real skatteunderlagstillväxt. Även i år förväntas en stark 
skatteunderlagstillväxt, men sedan förväntas en försämring. 

Befolkning 

Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 29 848. Folkmängden ökade med 
400 personer vilket motsvarar 1,4 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i 
genomsnitt årligen, infriades för året. 

Den 30 april var preliminärt befolkningen i Ystads kommun 29 947, det vill säga 99 fler än vid årsskiftet. 
Denna ökning betyder 0,3 % i ökning för årets fyra första månader. 

Om man jämför befolkningsökningen den senaste tolvmånadersperioden så är den 443 personer och 1,5 %. 

Ränta och inflation 

Vid årets början var Riksbankens reporänta – 0,50 %. Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad vid sitt 
möte i april 2018. Först i slutet av 2018 väntas reporäntan höjas enligt Riksbanken. 

Inflationen har varit låg de senaste åren. Konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda måttet för 
prisutveckling, var 1,8 % år 2017. Inflationen beräknas öka med 1,7 % år 2018 och med 2,1 % år 2019 enligt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

KPIF är KPI med fast ränta och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. KPIF 
steg med 2,0 % under år 2017. KPIF beräknas öka med 1,6 % år 2018 och med 1,6 % år 2019 enlig SKL. 

Redovisningsprinciper 

Vid upprättande av denna tertialrapport har i stort samma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen. 

Helårsprognos avseende resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal för kommunen 
baseras på ekonomiavdelningens bedömningar. Förvaltningarnas bedömningar framgår av inlämnat 
material. För bolagen och kommunalförbunden baseras rapporten med prognoser på infordrade uppgifter 
från dessa. 

Pensioner 

Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den 
totala pensionsskulden uppgick 2018-04-30 till 588,1 mkr, varav 541,2 mkr avser ansvarsförbindelse. Det 
innebär att cirka 92 % ligger 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. 

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 546,6 mkr vid årsskiftet 
till 541,2 mkr. 

Likvida medel 

Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga 
placeringar, kassa, postgiro och bank. Likviden 2018-04-30 var 18,1 mkr. Behållningen i kassa/bank 
inkluderar behållningen på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala 
behållningen ska således ses tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. Vill kommunen 
ha en större likviditet och en större betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån med 
räntekostnader som följd. 
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Långfristiga skulder 

Under de första fyra månaderna har kommunens nettolåneskuld ökat med 10,0 mkr till 2 446,7 mkr. 
Vidareutlåning inom koncernen har ökat med 40,0 mkr sedan årsskiftet. Kommunens del har minskat med 
30,0 mkr. Detta innebär att den del av den totala låneskulden som är hänförligt till kommunen är 
1 007,9 mkr per 2018-04-30. 

Finansnetto 

Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till minus 1,1 mkr. För helåret 2018 prognostiseras 
finansnettot bli 11,6 mkr bättre än budget. 

Investeringar 

51,5 mkr har kommunen nettoinvesterat under årets första fyra månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2018, är 502,5 mkr. Detta innebär att 10 % av total investeringsbudget är 
förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas 52,9 mkr av årets budget inte förbrukas under året, 
vilket betyder att årets investeringsutgift beräknas bli ungefär 449,8 miljoner. 

Störst investeringsutgift under årets första fyra månader har ett nytt LSS-boende som har 7,4 mkr som utgift 
i redovisningen. Den näst största investeringsutgiften på 4,6 mkr är för VA-utbyggnad. 

Den största avvikelsen i förhållande till budget är att 10,2 mkr inte kommer att förbrukas till VA-
utbyggnaden detta år. Även Regementsgatan beräknas förbruka 8,0 mkr efter årsskiftet. 

Väsentliga personalförhållanden 

Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, har varit 92,9 % under perioden januari till mars. 
Motsvarande tid förra året var frisknärvaron även då 92,9 %. Per sista december 2017 var antalet 
tillsvidareanställda personer 2 328 st. Antalet anställningar omräknat till heltider uppgick till 2 132 st. Denna 
siffra är nu 2 176 st. 
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God ekonomisk hushållning 

Övergripande mål Utfall Prognos helår 

1 % befolkningsökning   

Demokrati och delaktighet för alla   

Ungdomsarbetslösheten ska minska   

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas   

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

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån 
Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet   

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och 
ekonomin ska vara i balans   

Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad 
”god ekonomisk hushållning” är i den egna organisationen och dels ska vara styrande för den ekonomiska 
planeringen/utvärderingen. Kommunerna skall inte bara anta finansiella mål utan också verksamhetsmål i 
budgeten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I respektive års årsredovisning ska en 
samlad bedömning göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige fattade i november 2017 beslut om budget 2018. I budgeten ingår kärnområdena 
Kultur, Utbildning, Vård och Omsorg, Miljö, Tillväxt samt Ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller 
övergripande och strategiska mål vilka utgår från Vision 2030. Nämnderna skal bryta ned de relevanta 
övergripande och strategiska målen till årliga åtaganden. Den sammanfattande analysen för 2018 bygger på 
att över 50 % av nämndernas åtaganden ska vara helt uppfyllda för att det övergripande målet ska anses vara 
i huvudsak uppfyllt. De två övergripande mål som undantas från detta kriterium är: 

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

 1 % befolkningsökning. Bedömning baseras helt på uppfyllandegraden att befolkningsökningen 
uppgår till 1 % oaktat nämndernas uppfyllandegrad av åtaganden. 

Utfall 

Det övergripande målet 1 % befolkningsökning är uppfyllt för perioden med motsvarande 1,5 %.  
Resterande övergripande mål är inte uppfyllda per 180430. Inga av de tre finansiella målen uppfylls för 
perioden. 
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Prognos 

Sex av sju övergripande mål bedöms uppnås prognosmässigt för året. Målet som inte bedöms uppnås är 
"Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans" där två av de tre finansiella 
målen inte bedöms uppnås. 

1.2 Uppföljning av övergripande finansiella mål 

Mål 1 

Enligt budget 2018 finns följande tre finansiella mål som antagits av kommunfullmäktige: 

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

Utfall: Periodens relation är minus 1,4 %. 

Målet är inte uppfyllt. 

Prognos: Relationen för årets resultat per 181231 beräknas bli 1,1 %. 

 

  

Mål 2 

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

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhållande till år 2017 är 10,0 %. Periodens ökningstakt 
av skatteintäkterna är 2,9 %. 

Målet är inte uppfyllt. 

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 5,0 %. Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag 
beräknas bli 3,4 %. 

 



Tertial 1 8(92) 

Mål 3 

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras. 

Utfall: Periodresultatet är minus 21,9 mkr vilket ger en minskning av egna kapitalet med 1,5 %. 
Inflationsprognosen för hela 2018 är 1,8 %. Om man fördelar den förväntade inflationen jämt över året så 
ger det ungefär 0,6 % i inflation för perioden. 

Målet är inte uppfyllt. 

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 181231 beräknas bli 16,3 mkr. Detta gör att det egna kapitalet 
ökar med 1,1 %. Inflationsprognosen för 2018 är 1,8 %. 

 

  

  

Sammanfattning: Inget av de tre målen har per 180430 uppnåtts. Prognosen för helåret visar att ett av de 
tre övergripande finansiella målen kommer att uppnås med den nuvarande ekonomiska prognosen. 
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1.3 Finansiella rapporter, kommunen 

Resultaträkning (mkr) 

Resultaträkning (mkr) 
 

Resultat 
18.04.30 

Prognos 
18.12.31 

Budget 
18.12.31 

Resultat 
17.04.30 

Resultat 
17.12.31 

Verksamhetens intäkter Not 1 226,6 1 043,8 720,4 218,2 690,5 

Verksamhetens kostnader Not 1 -709,3 -2 453,1 -2 113,6 -671,4 -2 008,1 

Avskrivningar Not 2 -49,3 -147,0 -147,0 -44,4 -142,2 

Verksamhetens 
nettokostnader  -532,0 -1 556,3 -1 540,2 -497,6 -1 459,8 

Skatteintäkter Not 3 430,2 1 298,3 1 298,5 423,0 1 267,7 

Generella stadsbidrag och 
utjämning Not 4 81,0 249,8 239,4 71,3 223,4 

Finansnetto Not 5 -1,1 24,4 12,9 -1,7 7,1 

Årets resultat  -21,9 16,2 10,6 -5,0 38,4 

Balansräkning (mkr) 

Balansräkning (mkr)  
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

17.04.30 
Utgående balans 

17.12.31 

Anläggningstillgångar Not 6 4 146,2 3 985,6 4 104,3 

Omsättningstillgångar Not 7 398,4 422,3 431,6 

S:a tillgångar  4 544,6 4 407,9 4 535,9 

Eget kapital Not 8 1 489,8 1 451,4 1 451,4 

varav avsatt till 
resultatutjämningsreserv  123,5 102,4 123,5 

Årets resultat  -21,9 -5,0 38,4 

S:a eget kapital  1 467,9 1 446,4 1 489,8 

     

Avsatt till pensioner Not 9 29,0 27,6 29,6 

S:a avsättningar  29,0 27,6 29,6 

     

Långfristiga skulder  2 474,9 2 395,9 2 466,8 

Kortfristiga skulder Not 10 572,8 538,0 549,7 

S:a skulder  3 047,7 2 933,9 3 016,5 

S:a eget kapital och 
skulder 

 4 544,6 4 407,9 4 535,9 
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Kassaflödesanalys (mkr) 

Kassaflödesanalys (mkr)  
Resultat 
18.04.30 

Resultat 
17.04.30 

Resultat 
17.12.31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  -21,9 -5,0 38,4 

Justering för av- och nedskrivningar  49,3 44,4 142,2 

Ökning/minskning av avsättningar  -0,6 -0,4 1,7 

Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg  -0,7 -1,3 -3,0 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  26,1 37,7 179,3 

     

Ökning/minskning av kortfristiga 
fodringar  1,1 -9,8 36,9 

Ökning/minskning förråd o 
exploateringsfastigheter  -18,6 -12,5 41,1 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  26,2 5,1 13,6 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  34,8 20,6 188,7 

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvesteringar i materiella 
anläggningstillg  -51,4 -68,5 -245,7 

Omklassificering till omsättningstillgång  - - - 

Försäljning av materiella anläggningstillg  0,7 1,3 3,1 

Bruttoinvesteringar i finansiella 
anläggningstillg  - - 0,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillg  - - - 

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

Förändring finansiell leasing  0,3 0,2 0,8 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -50,4 -67,0 -241,8 

     

Finansieringsverksamheten     

Förändring låneskuld  8,1 58,6 129,5 

Ökning/minskning långfristiga fodringar  -40,0 -50,0 -90,0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  -31,9 8,6 39,5 

     

Årets kassaflöde  -47,5 -37,8 -13,6 

Likvida medel vid periodens början  65,5 79,1 79,1 

Likvida medel vid periodens slut Not 11 18,0 41,3 65,5 
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader 

Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster. 

Not 2 Avskrivningar 

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 

Not 3 Skatteintäkter 

  
Resultat 
18.04.30 

Prognos 
18.12.31 

Budget 
18.12.31 

Resultat 
17.04.30 

Resultat 
17.12.31 

Kommunalskatt 433,6 1 300,7 1 303,8 424,0 1 272,1 

Slutavräkning 2018 (2017) 0,4 1,4 -5,3 -3,4 -5,9 

Slutavräkning 2017 (2016) -3,8 -3,8 - 2,4 1,5 

Summa 430,2 1 298,3 1 298,5 423,0 1 267,7 

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning 

  
Resultat 
18.04.30 

Prognos 
18.12.31 

Budget 
18.12.31 

Resultat 
17.04.30 

Resultat 
17.12.31 

Inkomstutjämningsbidrag 78,7 236,2 234,3 72,5 217,5 

Utjämningsavgift för kostnadsutjämning 
inkl LSS -24,6 -73,9 -71,8 -25,5 -76,6 

Regleringsbidrag/avgift 1,5 4,7 4,5 -0,1 -0,3 

Stöd enligt regeringsbeslut med 
anledning av flyktingsituationen 3,8 11,5 - 4,3 12,8 

Övriga bidrag från staten, Boverket - 6,6 6,6 - 9,6 

Kommunal fastighetsavgift 21,6 64,7 65,8 20,1 60,4 

Summa 81,0 249,8 239,4 71,3 223,4 

Not 5 Finansnetto 

Finansiella intäkter uppgår till 6,7 mkr (8,1 mkr) och finansiella kostnader till 7,8 mkr (9,8 mkr). 

Not 6 Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar 

  
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

17.04.30 
Utgående balans 

17.12.31 

Materiella anläggningstillgångar 2 666,2 2 584,7 2 664,0 

     varav mark byggnader och teckn. anl 2 600,4 2 528,9 2 595,3 

     maskiner och inventarier 65,8 55,8 68,7 

Finansiella anläggningstillgångar 1 480,0 1 400,9 1 440,3 

     varav värdepapper, andelar mm 33,3 33,3 36,2 

     långfristiga fodringar 1 446,7 1 367,6 1 404,1 

S:a anläggningstillgångar 4 146,2 3 985,6 4 104,3 
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Not 7 Omsättningstillgångar 

  
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

17.04.30 
Utgående balans 

17.12.31 

Exploateringsfastigheter 73,7 26,5 55,2 

Fordringar 298,7 354,5 305,5 

Kortfristiga placeringar 7,9 - 5,4 

Kassa och bank 18,1 41,3 65,5 

S:a omsättningstillgångar 398,4 422,3 431,6 

Not 8 Eget kapital 

  
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

17.04.30 
Utgående balans 

17.12.31 

Eget kapital 1 467,9 1 446,4 1 489,8 

     varav periodens resultat -21,9 -5,0 38,4 

     Kommungemensamt 1 142,3 1 111,7 1 111,7 

     Hamnfond 143,5 135,5 135,5 

     Pensionsavsättning 202,8 202,8 202,8 

     Sociala investeringar 1,2 1,4 1,4 

Av årets resultat 2017 avsattes 21,1 mkr till resultatutjämningsreserven. Kommunfullmäktige har under 
tidigare år beslutat att avsätta totalt 102,4 mkr till resultatutjämningsreserven. 

Not 9 Avsatt till pensioner 

  
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

17.04.30 
Utgående balans 

17.12.31 

Ingående värde 29,6 27,9 27,9 

Periodens förändring exkl visstidspens etc -0,3 -0,1 2,1 

     varav räntekostnad 0,2 0,2 0,5 

Periodens förändring visstid och garantipens -0,2 -0,1 -0,7 

     varav räntekostnad 0,0 0,0 0,0 

Periodens förändring särskild löneskatt -0,1 -0,1 0,3 

Utgående värde 29,0 27,6 29,6 

Not 10 Kortfristiga skulder 

  
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

17.04.30 
Utgående balans 

17.12.31 

Kortfristig skuld till koncernföretag 169,9 148,2 166,2 

Leverantörsskulder 48,4 48,6 89,5 

Övriga kortfristiga skulder 129,6 102,5 76,2 

Upplupna kostnader o förutbet int 225,0 238,7 217,8 

varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt 17,9 16,5 50,9 

S:a Kortfristiga skulder 572,9 538,0 549,7 

Not 11 Likvida medel vid årets slut 

Av likvida medel vid periodens slut utgör 152,4 mkr (198,9 mkr) nettoskuld till koncernföretag. 
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Övrigt 

Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr: 18.04.30 17.04.30 17.12.31 

Avgiftsbestämd ålderspension 17,9 16,5 50,9 

Avsättning till pensioner 29,0 27,6 29,6 

Pensionsförpliktelse 541,2 558,8 546,6 

Total pensionsskuld 588,1 602,9 627,1 

Långfristiga skulder 

Låneportföljens storlek och sammansättning 

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

Kommuninvest Fast 2 406 700 0,95 % 

Kommuninvest Rörlig 40 000 -0,12 % 

Summa  2 446 700 0,94 % 

Kapitalbindningstid kapitalbindningsstrategi 

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

Förfall per 2018-
04-30 

0-1 765 000 0 % 30 % 31 % 

1-3 783 000 0 % 40 % 32 % 

3-5 848 700 0 % 40 % 35 % 

5-7 50 000 0 % 40 % 2 % 

7-10 0 0 % 40 % 0 % 

Summa 2 446 700   100 

Räntebindningstid räntebindningsstrategi 

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

Andel förfall per 
2018-04-30 

0-1 765 000 25 % 50 % 31 % 

1-3 783 000 10 % 40 % 32 % 

3-5 848 700 10 % 40 % 35 % 

5-7 50 000 0 % 20 % 2 % 

7-10 0 0 % 20 % 0 % 

Summa 2 446 700   100 
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1.4   Sammanfattning nämnderna 

Drift, 
nettokostnader mkr 

Utfall 
18.04.30 

Budget 
18.04.30 

Avvikelse 
18.04.30 

Prognos 
18.12.31 

Budget 
18.12.31 

Avvikelse 
prog/budg 

Kommunstyrelse 
- Ledning o Utveckling -26,2 -28,0 1,8 -73,1 -74,0 0,9 

Kommunstyrelse- 
Kommunalförbund -8,5 -8,2 -0,3 -25,5 -24,6 -0,9 

Kommunstyrelse - Hamn 3,0 2,7 0,3 8,0 8,0 0,0 

Överförmyndarnämnd -1,0 -1,1 0,1 -3,4 -3,4 0,0 

Barn- och 
Utbildningsnämnd -188,9 -183,9 -5,0 -543,0 -543,0 0,0 

Kulturnämnd -11,0 -10,7 -0,3 -32,3 -32,3 0,0 

Gymnasienämnd -52,7 -47,6 -5,1 -143,7 -143,7 0,0 

Myndighetsnämnd -0,8 -1,1 0,3 -3,3 -3,3 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd -26,1 -23,6 -2,5 -14,6 -13,4 -1,2 

Socialnämnd -222,6 -203,9 -18,7 -630,9 -620,9 -10,0 

Revision -0,2 -0,4 0,2 -1,2 -1,2 0,0 

Summa -535,0 -505,8 -29,2 -1 463,0 -1 451,8 -11,2 

Finansiering o 
kommungemensamt 513,2 507,2 6,0 1 479,2 1 462,4 16,9 

TOTALT -21,8 1,4 -23,2 16,2 10,6 5,6 

 

Investeringar mkr Utfall 18.04.30 Prognos 18.12.31 
Budget aktuell 

2018 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelsen-LOU -0,2 -5,8 -19,2 13,4 

Kommunstyrelsen-
Hamn -2,9 -135,0 -135,0 0,0 

Barn o 
Utbildningsnämnd -0,3 -5,8 -5,8 0,0 

Kulturnämnd -0,3 -1,2 -1,2 0,0 

Gymnasienämnd -2,0 -14,1 -14,1 0,0 

Myndighetsnämnd 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd -44,3 -279,3 -316,9 37,6 

Socialnämnd -1,5 -8,2 -10,1 1,9 

TOTALT -51,5 -449,8 -502,5 52,9 
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Kommunstyrelsen- Ledning och utveckling 

Förvaltningen redovisar ett överskott vid det första tertialet på 1,8 mkr. Det positiva resultatet beror bland 
annat på personalrelaterade avvikelser samt verksamheter som har kostnader som faller ut senare under året. 
Avsatta medel till sociala investeringar redovisar ett positivt resultat på 0,2 mkr. Förvaltningens prognos 
2018 är ett positivt resultat på 0,9 mkr. 

Kommunstyrelse- kommunalförbund 

Kommunalförbunden redovisar ett underskott vid det första tertialet på 0,3 mkr. Prognosen är ett 
underskott på 0,9 mkr hänförligt till ökad medlemsavgift till räddningstjänsten. Detta inkluderar en 
kostnadseffekt av att Ystads befolkning ökat i högre grad än övriga medlemskommuner vilket gör att 
kommunen får bära en större andel av medlemsavgiften. 

Kommunstyrelse-Hamn 

Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget. 

Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter årets första fyra månader ett överskott i förhållande till 
budget på 0,2 mkr. Överskottet finns på överförmyndarverksamheten och beror på lägre kostnader för 
uppdragstagare än vad som budgeterats. Allt eftersom årsräkningarna från uppdragstagare behandlas 
förväntas överskottet minska och prognosen är att Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd kommer att ha ett 
nollresultat vid årets slut. 

Barn och utbildningsnämnden 

Prognosen för nämnden är en budget i balans. Arbetet med den nya skolan Källan har gått in i nästa fas. En 
entreprenör är upphandlad och nästa steg blir att omvandla de pedagogiska tankarna till verklighet. I första 
hand handlar det om att ta fram ritningar över byggnad och utemiljö. Förskolebussen har genomgått 
besiktning utan anmärkning och beräknas vara igång efter sommaren. Ombyggnaden av nya Nattugglan är 
försenad och väntas vara klar först i augusti. 

Kulturnämnd 

Nämnden uppvisar ett resultat på +0,3 mkr exklusive semesterlöneskulden för perioden januari-april. En 
ny kulturstrategi har presenterats och som en följd av detta så har det tagits beslut om nya kulturstödsregler 
och arbetet med att synliggöra kulturen pågår med digitalisering, flaggor med mera. Löderups bibliotek har 
infört meröppet och Klostret förbereder utställningen Jordens hemligheter. Konstmuséet har riktat in sig 
på miljö- och genusfrågor under våren. 

Gymnasienämnd 

Efter april månad finns inga avvikelser att rapportera mot budget. Nämnden står dock inför några olika 
utmaningar framöver. Det finns till exempel betydligt fler ungdomar bosatta i Ystad än budgeterat vilket 
kan påverka det ekonomiska utfallet under hösten. Det finns ett ökat intresse för programmen vid Ystad 
gymnasiums vilket gör att en del elever inte kommer att komma in på de utbildningar de har sökt inför 
hösten. Inom vuxenutbildningen är utmaningen att verksamheten ständigt förändras utifrån myndigheters 
direktiv och statsbidrag. 

Myndighetsnämnd 

Prognosen för helåret är en budget i balans. Ärendeingången är fortsatt hög. Verksamheten har kontinuerligt 
arbetat med att förtydliga och förbättra information och rutiner för att skapa förutsättningar för kompletta 
ansökningar och för att korta handläggningstiderna. En kulturmiljöinventering inom Ystad har godkänts. 
Arbete pågår för att förbereda införandet av GDPR (dataskyddsförordningen). 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Nämnden prognostiserar för ett underskott på 1,2 mkr. Fastighetsavdelningens kostnader för bland annat 
underhåll är budgeterad i underkant och beräknas överskrida budget. Snöperioden i början av året har bland 
annat bidragit till kostnader för vinterväghållning. För att minska underskottet håller förvaltningen igen på 
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centrala utvecklingssatsningar. Tekniska avdelningens kostnader för vinterväghållning överskred budget 
men kompenserar genom att hålla inne vakanta tjänster. Kost- och lokalvård minskar andelen ekologiska 
livsmedel för att klara budget i balans. Stadsbyggnad har skickat planprogram Hamnstaden på samråd. 

Socialnämnden 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 10,0 mkr för 2018. Nämnden saknar platser på särskilda 
boenden enligt Socialtjänstlagen och boende enligt LSS, vilket medfört att beslut inte kan verkställas inom 
de rekommenderade tre månaderna. För LSS-boenden är praxis för verkställighet längre, uppemot 6-12 
månader. Trots denna förskjutning har flera vitesföreläggande inkommit. För att möta upp behoven på 
särskilt boenden öppnas stängda enheter upp motsvarande 18 platser under året. Under årets första månader 
har antalet brukare inom hemtjänsten och hemsjukvården fortsatt öka, under de tre första månaderna 
tillkom cirka 20 nya brukare. Heltidsprojektet har startas upp inom två särskilda boenden samt inom tre LSS 
boenden. 

Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en positiv avvikelse mot budget med 
16,9 mkr. 

Skatteintäkter förväntas få en positiv budgetavvikelse på totalt 6,5 mkr. Prognosen är baserad på senaste 
cirkuläret från Sveriges Kommuner och Landsting som är daterat 2018-04-27. 

Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är fortsatt väldigt låg 
i Sverige. Överskottet från kommunens gemensamma finansiering förväntas ge ett överskott på totalt 
11,6 mkr där 3,8 mkr beror på räntenivån och 7,8 mkr är andra finansiella poster där en utbetalning från 
Kommuninvest på 7,7 mkr är den största förklaringen. 

Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett underskott med 1,2 mkr. 
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2 Sammanfattning koncern 

2.1 Ytornet AB 

Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystad kommuns moderbolag. Från och med 2004-12-31 har Ystads 
kommun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommunens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn 
Logistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt Ystads Teater AB. Från och med 2010-
12-31 ingår även AB Ystads Saltsjöbad i koncernen. 

Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för perioden på ett underskott. Räntekostnaderna har 
periodiserats och belastat bolaget för första tertialet. Koncernbidrag som ska täcka räntekostnaderna 
kommer först i samband med helårsbokslutet att regleras från dotterbolagen till moderbolaget. Ett antal 
transaktioner med dotterbolagen regleras först i samband med bokslutet. 

2.2 Ystad Energi AB 

Ekonomi 
Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 

Avkastn. krav 
2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt (mkr) 20,3 8,9 29,2 28,0 29,0 

Verksamhet 

Den kalla vintern har medfört att energikonsumtionen är högre än prognos för tertial 1 år 2018 och då i 
första hand för fjärrvärmen. I år har fjärrvärmeverksamheten kört mer olja än budget eftersom att det varit 
stora svårigheter att få leverans av biobränsle då det varit för blött i skogarna. Under tertial ett har 
oljeförbrukningen ökat jämfört med tidigare år trots att vi haft hjälp av ackumulatortanken och att vi kört 
med RME på delar av våra oljepannor. Detta har påverkat fjärrvärmeverksamhetens resultat negativt under 
januari till mars månad. Elnätsverksamheten ligger något övre budgeterad elöverföring. Energiindex för 
perioden har legat på 102 %, där 100 % är index för ett normalår. Öppet Stadsnätverksamheten har haft 
färre anslutningar under mars månad på grund av att det varit ett kort uppehåll på grund av snö och tjäle. 

I år har det varit svårt för hela branschens värmeverksamheter att få tag på biobränsle på grund av att det 
varit blött i skogarna från augusti månad 2017. För att minimera risken av att ha för lite biobränsle i lager 
framöver har Ystad Energis styrelse tagit beslut på att förvärva en fastighet, Lamellen 6, där en större buffert 
av biobränsle ska förvaras. 

Den nya verksamheten elhandel har etablerats och antal kunder är i linje med försäljningsplanen. Fokus de 
första månaderna har varit att justera processer och arbetssätt utifrån nya arbetsuppgifter samtidigt som 
marknadsföring genomförts för att kunder ska bli medvetna om att Ystad Energi nu arbetar utifrån hela 
värdekedjan och att Ystad Energihandel säljer el. Alla kunder i prisområde 4 kan nu erbjudas att köpa el 
som är 100 % förnybar från sol, vind, vatten och biobränsle som dessutom är ursprungsmärkt. Det innebär 
att konsumenten kan vara säker på att den el som Ystad Energihandel levererar kommer från förnybara 
energikällor. Kunder erbjuds även att köpa el som är märkt med Bra Miljöval. Sponsring och deltagande i 
arrangemang sker i större utsträckning än tidigare. Det innebär att kunder som köper sin el genom Ystad 
Energihandel stannar mer av pengarna i Ystads Kommun. Vinsten går alltså tillbaka till invånarna. Vi 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. 

I övrigt har inga andra särskilda händelser inträffat som påverkar verksamheten framåt. 

Ekonomi 

Tertialsresultatet för hela bolaget inklusive Ystad Energihandel är 8,9 mkr, Fjärrvärme ligger mycket under 
budget medan Elnät ligger stabilt och något över budgeterad nivå, Öppet Stadsnät ligger över budgeterad 
nivå och övrig verksamhet ligger i nivå med budget för perioden. Tertialsresultatet totalt för Ystad Energi 
ligger under budgeterad nivå. Resultatprognosen för helåret ligger i nivå med budget under förutsättning att 
resterande del av året följer föregående års mönster samt att bränsletillgången normaliseras enligt tidigare 
nivå. 

Länsstyrelsen fattade beslut om stöd för bredbandsutbyggnaden den 5 april 2017 och under året kommer 
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vi att genomföra delrapportering av byggnationen. 

Investeringar 

Investering av fastighet, Lamellen 6, har genomförts på grund av behovet att lagra bränsle ökat för en längre 
period med anledning av föregående säsongs biobränslebrist. I övrigt har inga särskilda förändringar av 
investeringarna jämfört med budget genomförts eller planerats. 

Arbetet med projekt M2 (mottagningsstation) pågår enligt plan. 

Framtid 

Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustningen av äldre anläggningsdelar 
fortsätter. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till Ystad är fortsatt aktuell, eventuellt beslut 
ligger hos regionnätsägaren. Pågår arbete med modernisering av mottagningsstation M2, Åkesholm. 

Vi är i tredje året av regleringsperioden som är mellan åren 2016-2019, vilket innebär att förutsättningarna 
för intäktsramen från Energimarknadsinspektionen är klara. Nuvarande intäktsreglering innebär att 
Elnätsföretag framöver inte får betalt för äldre anläggningar. Det innebär att vi behöver investera mer än 
tidigare för att kunna tillgodoräkna oss våra anläggningstillgångar. 

Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet 2018 med cirka 3,5 % och ligger på ett genomsnitt i en 
nationell jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under vid jämförelser med närliggande bolag. Ystad 
Energi själv fick höjning från överliggande nät med 13 %, vilket motsvarar nästan hela vår egen 
prisförändring. Fjärrvärmepriset kommer att vara oförändrat under 2018 och Öppet Stadsnäts 
anslutningsavgift är beslutad att höjas till 30 000 kr/anslutning från halvårsskiftet 2018. För inkomna 
beställningar innan den 30 juni18 gäller tidigare pris. Detta för att påskynda utbyggnaden på landsbygden så 
att vi får så många kunder som möjligt att beställa anslutningar till befintliga stödet. 

Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att införskaffa mer biobränsle för lagring samt trimma 
pannorna för att optimera utsläppen och drift. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom 
kompletteringar och i nybyggnadsområden, bland annat Trädgårdsstaden. Avvaktar med utsmyckningen av 
ackumulatortanken då man i första skedet inte fick svar på förfrågan och har därför valt att avvakta tills 
konjunkturen avtar något. Fjärrvärmeverksamheten kommer också att påbörja en förstudie för att bygga ny 
produktionsanläggning. Första steget är att lämna in miljöhandlingar till Länsstyrelsen, uppskattningsvis tar 
det ca ett år att få svar. 

Under året kommer vi även jobba för att köpa en bit mark i Köpingebro där vi är verksamma, för att på sikt 
installera solfångare på tomten för leverans av värme till Köpingebros fjärrvärmenät. För att jobba mot 
målet fossilfritt 2020 kommer man under 2018 fortsätta med att konvertera Eo1 pannor till RME. Nu körs 
två pannor på RME (Äpplet och Lotta), ytterligare två pannor på Anoden skall etappvis börja köras på RME 
under 2018/2019. 

Företaget kör med HVO på de fordon som kan köras med det och en elbil har införskaffats. 

Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra 
anslutningsmöjligheterna. Öppet Stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar och utbyggnader 
tillsammans med den upphandlade kommunikationsoperatören Open Universe. Under året kommer det 
även att byggas i staden, då efterfrågan ökat markant. 

Elhandelsaffären med dotterbolaget Ystad Energihandel, kommer att vidareutvecklas under året. Fokus till 
att börja med har legat på att skapa medvetenhet i Ystads Kommun med omnejd om att bolaget påbörjat 
försäljning av el. 

När det gäller gatubelysningen kommer underhåll att genomföras enligt plan. 
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Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Leveranssäkerhet, mål för; Fjv= 99% 
leveranssäkerhet Pågår enligt plan. 

  

Leveranssäkerhet, mål för; Elnät= 
max 10 min oplanerade avbrott i vårt 
elnät (SAIDI) Pågår enligt plan. 

  

Leveranssäkerhet, mål för; ÖSY= 
99,9% tillgänglighet i passivt fibernät Pågår enligt plan. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Minst 350 grävda anslutningar under 
2018. Förtydligande: Detta är YE:s 
mål, vilket är ett delmål i YK 
bredbandsstrategi med mål att 95% 
av befolkningen i kommunen ska ha 
möjlighet till anslutning år 2020. Pågår enligt plan. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

  

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

arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Utvecklingssamtal 1ggr/år Pågår enligt plan.   

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Minska fossilt utsläpp av CO2. I år har fjärrvärmeverksamheten 
kört mer olja än budget eftersom 
att det varit stora svårigheter att 
få leverans av biobränsle då det 
varit för blött i skogarna. Under 
tertial ett har oljeförbrukningen 
ökat jämfört med tidigare år trots 
att vi haft hjälp av 
ackumulatortanken och att vi 
kört med RME på delar av våra 
oljepannor. 

  

Minska utsläpp av NOx Pågår enligt plan.   

Aska återförs till skogen Pågår enligt plan.   

Returtemperaturen ska sänkas Arbetet pågår med förtätningar 
för att minska returtemperaturen. 

  

Minska elförbrukning i fjv-
produktionen Pågår enligt plan. 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Nätstationer och gatubelysning ska 
smälta in i bef. miljö Pågår enligt plan. 

  

Lokala leverantörer av 
bränsletransporter. Pågår enligt plan. 

  

Fortsatt drift över en längre period 
med RME på en/fler EO1-panna. Pågår enligt plan. 

  

Vid byte av bilar ska bästa miljöval 
som ex. miljöbilar/elbilar väljas. Pågår enligt plan. 

  

Kontrollera att det är en sund och 
säker miljö för medarbetare och 
entreprenörer som arbetar på Ystad 
Energi. Pågår enligt plan. 

  

Kontroll av att produkter som 
används inom företaget Pågår enligt plan. 

  

Öka välbefinnandet och kondition Pågår enligt plan.   

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Ta fram budget som godkänns av 
styrelsen. Pågår enligt plan. 

  

 

2.3 AB Ystadbostäder 

Ekonomi 
Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 

Avkastn. krav 
2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt (mkr) 1,8 2,0 8,0 8,0 8,0 

Verksamhet 

 Projekt Havsblick, nybyggnation av 30 lägenheter och 10 LSS-lägenheter, markarbetena kommer 
att färdigställas under våren. 

 Projekt Grundström, nybyggnation av 36 lägenheter, förhandling pågår för närvarande med 
entreprenörer för uppförande av byggnaden, förhoppningsvis byggstart efter sommaren. 

 Projekt Kokillen, nybyggnation av 52 lägenheter i två huskroppar. Annonsering av upphandling 
planeras ske under vintern 2018/19 och byggstart under våren 2019. 

 Projekt Ystad Trädgårdsstad, Ystadbostäder kalkylerar att bygga cirka 120-130 lägenheter. Byggstart 
planeras till sommaren för projekt Arboristen som innehåller 20 lägenheter, upphandling pågår. 
Projektering startad för etapp 2, Mammutträdet 1 som beräknas innehålla cirka 50 - 60 lägenheter. 

 Projekt Fridhem vindslägenheter, byggnation av 40 vindslägenheter i befintliga fastigheter. Fyra 
lägenheter är inflyttningsklara i juni och ytterligare fyra lägenheter beräknas inflyttningsklara till 
hösten/vintern 2018. Projektering avseende övriga lägenheter pågår, upphandling beräknas till 
sommaren 2018. 

Ekonomi 

Tertial 1-rapporten för januari-april visar ett vinstresultat på 2,0 mkr för perioden, vilket är i linje med 
budget. I dagsläget finns det inga indikationer på några större avvikelser från budget för helåret, och 
prognosen för 2018 är ett vinstresultat före bokslutsdispositioner och skatt på 8 mkr. 
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Investeringar 

Under rapportperioden har cirka 7,4 mkr investerats, varav cirka 4,8 mkr i nybyggnation Havsblick, 
cirka 2 mkr i Fridhem vindslägenheter, cirka 0,4 mkr i projekt Grundström och cirka 0,3 mkr i projekt 
Kokillen. Nettoinvesteringarna för projekt Trädgårdsstaden uppgår till -0,3 mkr för perioden. Den totala 
årsvolymen för investeringar bedöms uppgå till högst 100 mkr. 

Framtid 

 Fortsatt starkt tryck på marknaden i Ystad och efterfrågan på nyproducerade lägenheter är god. 

 Fokus på att underhålla och vårda våra kulturfastigheter för att bibehålla en attraktiv stadsmiljö. 

 Arbete med att öka delaktigheten bland våra hyresgäster vid ombyggnationer och skötsel av 
byggnader och mark genom ett aktivt boinflytandearbete och ett större integrationsprojekt kommer 
genomföras i sommar. 

 Aktivt arbete med att minimera ekonomiska förluster för vakanser i bostäder, lokaler samt 
parkeringsplatser och garage. 

 Fortsatt översyn av bolagets organisation och arbetssätt för att sätta våra kunder i fokus och leverera 
en hög servicenivå med en god affärsmässighet. 

 Aktivt bidra till utvecklingen och marknadsföringen av Ystads kommun genom att medverka vid 
olika sammanhang. 

 Säkerställa att arbetet fortsätter med ordning och reda i våra trapphus och gårdar för att skapa en 
ren, snygg och trygg miljö, extra fokus på lokalvård i trapphusen. 

 Skapa en god arbetsmiljö för all personal som uppmuntrar till eget ansvar och därigenom ökad 
arbetsglädje. 

 Rekrytering av projektledare för underhåll av bolagets fastigheter. 

 Ystad Industrifastigheters personal finns i bolagets lokaler på Stortorget och arbete pågår med att 
öka utbytet mellan företagen för att öka redundansen. 

 Uppgradering av administrativa datasystem pågår för att skapa möjlighet för ökad digitalisering. Vi 
kommer bland annat kunna erbjuda elektronisk faktura till hyresgästerna, mina sidor och inloggning 
med BankID och nytt uthyrningssystem ger oss möjlighet att digitalt marknadsföra- och hyra ut 
förråd, lokaler och parkeringsplatser. 

 Arbete pågår med att införliva nya dataskyddslagen, GDPR i bolaget och utbildning har genomförts 
för ansvarig personal. 

 Tillsammans med Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen pågår arbete med rättvis 
hyressättning enligt treparts-överenskommelsen. 

 Lönekartläggning av samtlig personal utförs under året. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Tillskapa 50 st bostadslägenheter i 
genomsnitt per år under innevarande 
mandatperiod. 

Vi följer den framtagna planen 
och har ett antal upphandlingar 
på gång. 

  

Underhålla och vårda våra 
kulturfastigheter för att bibehålla en 
attraktiv stadsmiljö. 

Vi följer den framtagna 
underhållsplanen. 

  

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

Konstnärlig utsmyckning 
kommer att beaktas vid 
nyproduktion av bostäder. 

  

 

  



Tertial 1 22(92) 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Då samtliga Ystadbostäders 
hyresgäster har tillgång till bredband 
men ej via fiber, så är bolagets 
målsättning att ansluta 5 fastigheter 
årligen till fiber. 

Anslutning av fastigheter sker 
löpande. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Anordna praktikplatser för ungdomar 
inom bolagets förvaltning av 
fastigheter och erbjuda ungdomar 
sommarjobb 

Vi har haft två praktikanter under 
våren och kommer 
fortsättningsvis bereda plats för 
ytterligare praktikanter och 
sommarjobbare. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Sponsrar kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

Bolaget kommer att sponsra 
Ystad Jazzfestival. 

  

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

arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Skapa en god arbetsmiljö för all 
personal som uppmuntrar till eget 
ansvar och därigenom ökad 
arbetsglädje. 

Bolaget arbetar med 
kompetensutveckling av all 
personal. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Ansluta Ystadbostäder till konceptet 
Huskurage 

Ystadbostäders samtliga 
fastigheter är anslutna till 
Huskurage. 

  

Minska utsläpp av miljögifter till 
vatten. 

Krav ställs vid upphandling och 
följs upp av förvaltningen. 

  

Vid nyproduktion sträva efter att 
förtäta för att på så sätt inte ta 
jordbruksmark i anspråk inom 
staden. 

Enligt plan kommer ingen 
jordbruksmark tas i anspråk för 
nyproduktion. 

  

Säkerställa att kraven om de 30 gröna 
punkterna i markanvisningen för 
Ystad Trädgårdsstad efterlevs. 

De gröna punkterna redovisas 
vid bygglovsansökan för 
respektive fastighet avseende 
etapp 1. 

  

I Ystad Trädgårdsstad skapar vi 
förutsättningar för ett ökat 
användande av cykel och skapar 
möjlighet för etablering av bilpool. 

Åtgärder utförs enligt plan för 
etappen. 

  

Vid nyanskaffning eller byte av 
fordon och redskap ska fossilfritt 
drivmedel utvärderas. Vid 
upphandling av leverantörer/ 
entreprenörer överväga krav på 
"gröna" transporter. 

Bolaget eftersträvar fossilfria 
transporter. 

  

Verka för ett ökat boinflytande för 
våra hyresgäster. 

Boinflytandearbetet pågår på ett 
bra sätt enligt plan. 

  

Bidra till ökad integration i våra 
boenden. 

Ystadbostäder har upprättat ett 
samarbete med Ystads kommuns 
integrationsenhet. 

  

Tillse att den yttre miljön samt 
gemensamma utrymmen är i gott 
skick. 

Genom rondering säkerställer vi 
att yttre miljön är i gott skick. 

  

Verka för att tillskapa uteaktiviteter i 
bolagets bostadskvarter som till 
exempel utegym. 

Arbetet kommer att påbörjas 
under året. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Bolaget ska leva på egna intäkter och 
den ekonomiska stabiliteten ska 
successivt stärkas. Driftkostnader 
och investeringar ska därför hållas på 
en nivå som ger förutsättningar för en 
långsiktigt god ekonomi. Arbetar enligt ägardirektivet. 
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2.4 Ystads Industrifastigheter AB 

Ekonomi 
Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 

Avkastn. krav 
2018 

Prognos 2018 

 Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt (mkr)  2,7 2,3 8,0 8,0 8,0 

Verksamhet 

 Detaljplan för kvarteret Lillö är antagen och planering för sanering pågår. 

 Planarbete pågår för kvarteret Simrishamn som planeras för bostäder när kulturmagasinet lämnat 
lokalerna 2019-2020, eventuell försäljning av byggnaden när planen vunnit laga kraft. 

 Cineteket har flyttat från kvarteret Torna till Film i Skåne i kvarteret Kristianstad, invigning har 
skett under våren 2018. 

 Ombyggnad av kvarteret Liv 4 till hemtjänsten är färdigställt och inflyttad. 

 Asfaltering runt byggnad på fastigheten Pumpen 7 är färdigställd. Projektering pågår för byggnation 
av ny byggnad för måleri åt WME. 

 Planering pågår för försäljning av mark för logistik och markentreprenadsverksamhet på Pumpen 
7. 

 Hyresgästanpassning i del av Heden 3 för Godisboxen AB. 

 Utbyte av vattenledningar samt underhållsarbeten kvarteret Kristianstad 2. 

 Nova kliniken övertar lokalerna på 2 vån i kvarteret Bommen 1 och flyttar dit tandläkarverksamhet. 

 Ommålning av lokaler på Heden 3 till Skanska. 

Ekonomi 

Tertialrapporten visar ett utfall på 2,3 mkr för perioden. I dagsläget finns det inga indikationer på några 
större avvikelser från budget för helåret, och prognosen för 2018 visar på ett vinstresultat före 
bokslutsdispositioner och skatt på 8 mkr. 

Investeringar 

 Asfaltering av grusytor kvarteret Pumpen 7. 

 Hyresgästanpassning för ny hyresgäst i kvarteret Heden 6. 

 Förhandling pågår med ny hyresgäst i kvarteret Torna 1, f d Cinetekets lokaler. 

Framtid 

 Ystads Industrifastigheters personal är lokaliserade i Ystadbostäders lokaler på Stortorget och 
arbete pågår med att öka utbytet mellan företagen för att öka redundansen. 

 Arbeta efter upprättade underhållsplaner på kort och lång sikt. 

 Arbeta efter upprättade drift- och skötselprogram för installationer i fastigheterna. 

 Säkerställa att framtagna skötselprogram för yttre skötsel av mark efterföljs. 

 Omarbeta hyreskontrakt med aktuella gränsdragningslistor vid omförhandling. 

 Säkerställa att myndighetsbesiktningar utförs enligt intervaller: hissar, OVK, tryckkärl, sprinkler, 
kyla, portar, SBA, el-revision, energi-deklaration 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. 

 Införa nya dataskyddslagen GPDR i bolaget. 
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Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Markanvisning av ca 160 lägenheter 
på kv Lillö 

Undersökning inför 
marksanering pågår, kommer att 
vara klart innan sommaren 

  

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

Jobbar kontinuerligt med att hyra 
ut och anpassa lokaler efter 
näringslivets behov 

  

I samband med investeringar i våra 
fastigheter skall införandet av 
konstnärlig utsmyckning övervägas. 

Vid nyproduktion och större 
ombyggnationer övervägs 
konstnärlig utsmyckning 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Underhålla våra kulturbyggnader och 
arbeta för att Ystad studios får bästa 
möjliga förutsättningar att bedriva 
filmverksamhet. 

Underhåller byggnaderna efter 
behov och hänsyn tas till Ystad 
studios verksamhet 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

Jobbar kontinuerligt med att hyra 
ut och anpassa lokaler efter 
näringslivets behov 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Sponsra kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

Ystad Industrifastigheter kommer 
att sponsra Ystad Jazzfestival 
2018 

  

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

arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Skapa en god arbetsmiljö för all 
personal som uppmuntrar till eget 
ansvar och därigenom ökad 
arbetsglädje. 

Högt i tak och delegerade 
arbetsuppgifter 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Minska utsläpp av miljögifter till 
dagvatten. 

Byggt om dagvattenanläggningen 
på Pumpen 7 

  

Vid nyproduktion sträva efter att 
förtäta för att på så sätt inte ta 
jordbruksmark i anspråk. Jobbar enligt plan 

  

Möjliggöra att stadsbussar kan 
framföras med batteridrift. 

Medverkar vid Skånetrafikens 
planer för laddning av elbussar 
vid depån på Cylindern 1 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Bolaget ska leva på egna intäkter och 
den ekonomiska stabiliteten ska 
successivt stärkas. 

Jobbar med ekonomin i enlighet 
med ägardirektivet 

  

 

2.5 Ystad Hamn Logistik AB 

Ekonomi 
Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 

Avkastn. krav 
2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt (mkr) 0,1 1,0 2,5 2,5 2,5 

Verksamhet 

Volymutvecklingen under första tertialet har varit i paritet med budget och något bättre än ifjol. Det skall 
tilläggas att många av fartygen har varit på varvsbesök under vinterhalvåret, men trots detta har året startat 
bra. 

Vi ser en fortsatt stabil volym när det kommer till gods isolerat och även lastbilar fortsätter att öka. 
Personbilar och passagerare är i paritet med ifjol, dock något lägre för antalet passagerare. En kall inledande 
vår med förhållandevis många inställda turer på grund av väder och vind bedöms vara en av orsakerna. 

Bolaget följer plan och budget för årets första fyra månader. 

Ekonomi 

Resultatet för första tertialet 2018 landar på 1,0 mkr vilket är bättre än ifjol vid samma tidpunkt. Intäkterna 
följer budget för färjetrafik i sin helhet med marginell positiv avvikelse för lastbilar och gods. Övriga 
verksamhetsgrenar följer budget och plan. 

På kostnadssidan följer bolaget i stort sett budget och plan med mindre avvikelser på planerat underhåll. 
Därtill var mars månad väldigt kall, med extra kostnader för bland annat snöröjning som följd. Det bör 
också noteras att som en följd av de ökade volymerna ser bolaget även ökat slitage både på 
uppmarschområdet men även vid kaj och spont. Omkostnader som har beaktats. 

Prognos enligt budget om 2,5 mkr i resultat för helåret ligger fast och bedöms uppfyllas på helårsbasis. 

Investeringar 

Under första tertialet har bolaget gjort investeringar om 1,5 mkr och det har uteslutande handlat om utbyte 
av befintliga fordon. 
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Framtid 

Ännu ett för bolagets verksamhet mycket spännande år har precis inletts, i synnerhet i det fortlöpande 
arbetet att befästa Ystad Hamns stora betydelse för såväl Ystad som regionen. Framtidsfrågan är nu på allvar 
på agendan. Genom infrastrukturägaren Ystads kommun drivs projekt om två nya färjelägen i den yttre 
hamnen för att kunna tillmötesgå kundernas framtida behov av större fartyg. Projektet följer den av 
kommunfullmäktige 2017 beslutade budgeten och planbudgeten, och kan ses som det första steget ut i den 
yttre hamnen och uppfyllnad av Vision 2030. Upphandling av entreprenör pågår och arbetena beräknas 
starta under hösten 2018. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Skapa ytor för byggande. Hamnbolaget och 
Fastighetsavdelningen planerar 
för överföring av arrendeområde 
i västra hamnen samt ridhuset 
per 2018-07-01. 

  

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Bearbetning av beslutande 
myndigheter pågår över tid och 
detta skall bedömas som en 
långsiktig satsning. 

  

Verka för fler kunder till hamnen och 
företagsetableringar inom arrenderat 
hamnområde 

S.k. prospects bearbetas men till 
viss del behöver hamnens 
infrastruktur förändras vilket 
delvis har påbörjats. 

  

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Bearbetning av beslutande 
myndigheter pågår över tid då 
detta är en långsiktig satsning. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Om möjligt, skapa ett kulturvärde i 
de publika utrymmena. 

Genomförs om möjligt i 
samband med projekt drivna av 
infrastrukturägaren. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Säkerhetsställa hamnens framtid Projektering och upphandling för 
hamnensutveckling pågår. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Projektet, som drivs av Ystads 
kommun, skulle vara färdigställt. 
Beklagligtvis har VA-enheten 
meddelat att de inte kan vara 
behjälpliga i projektet. Bolaget 
har till Hamnutskottet framfört 
allvaret i situationen och att en 
lösning måste komma till stånd. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv 

arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Löpande kompetensutveckling Kompetensmatris skall 
implementeras för både 
kollektivanställda och tjänstemän 
för att säkerhetsställa att rätt 
kompetens finns samt 
utbildningsbehov. Matris för 
kollektivanställda finns på plats, 
återstår tjänstemän. Skall vara 
klart under 2018. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Säkra svart/gråvatten från fartyg    

Byte av fordon/arbetsmaskin Pågår löpande över tid där det är 
möjligt. Upphandlingskrav emot 
miljö finns på plats i 
organisationen. Men vissa typer 
av fordon/maskiner i 
hamnverksamheten kan ännu inte 
enbart köras fossilbränslefritt. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Påverka ägarna för att möjliggöra en 
utveckling av hamnen. 

Intern förberedelse för 
diskussion/förhandling med 
infrastrukturägaren pågår. 
Beräknas delvis vara klart vid 
utgången av 2018. Beräknas pågå 
in i 2019. 

  

 

2.6 Ystads Teater AB 

Ekonomi 
Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 

Avkastn. krav 
2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt (mkr) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Verksamhet 

Besöksantalet under det första tertialet motsvarar samma period 2017. Även antalet evenemang motsvarar 
i stort 2017. Caférörelsen har genererat ett överskott under första tertialet. 

Ekonomi 

Tertialuppföljningen för Ystads Teater redovisar ett utfall på 0,1 mkr vilket ger ett positivt resultat jämfört 
med budget med motsvarande belopp. Administrations- och fastighetsverksamheten redovisar ett 
budgetneutralt resultat. Fastigheten redovisar ett negativt resultat på 0,1 mkr. Teater- och 
caféverksamheterna redovisar ett positivt resultat på 0,2 mkr. Prognosen för 2018 är att Teatern kommer 
uppnå ett nollresultat. 
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Investeringar 

Inga investeringar är utförda under det första tertialet. Underhåll av den södra och östra fasaden planeras 
under året. 

Framtid 

Bokningsläget för våren 2018 motsvarar 2017 och förhoppningen är att det är möjligt att nå budgeterade 
intäkter. 

De stora evenemangen fortsätter med Ystadrevyn (som inledde 2018 med ett nytt publikrekord på över 4 
000), Opera i Ystad som kommer att ge Läderlappen i en barockversion där teaterns undermaskineri 
kommer att användas. För 9:e året genomförs jazzfestivalen med teatern som huvudscen. Shakespeare´s 
Globe återkommer och arrangerar en festival i slutet av augusti. I slutet av maj genomförs den första 
pianofestivalen; Piano Unlimited. 

Under sommaren firar Ystadoperan 40-årsjubileum genom att ge en konsertversion med alla de populära 
ariorna från de gångna åren. 

Det årliga underhållet fortsätter med en översyn av främst fönster i söder- och västerläge. Fuktproblemen i 
hörnen på altanen i söderläge skall utredas och eventuellt åtgärdas. 

Första etappen för bättre ventilation kommer inledas med utredning. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Attraktivt utbud av evenemang med 
hög kvalité 

Verksamheten enligt första 
tertialet har genomförts enligt 
plan. Aktiviteterna är uppfyllda 
förutom att något internationellt 
evenemang inte kommer hållas 
under det första halvåret. 

  

Vårda teaterbyggnaden Följer underhållsplan, inget utfall 
under första tertialet. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Tillgänglig teater för 
funktionshindrade 

Handikapprådet har påpekat 
brister. Åtgärder planeras under 
2018. 

  

Scenen tillgänglig för skolan Pågår enligt plan.   

Tillgänglig teater för filminspelning Planering för två filminspelningar 
pågår. 

  

Erbjuda ett utbud som attraherar 
barn och ungdomar Uppfyllt per tertial 1. 

  

Påbörja utveckling mot en opera 
akademi 

Ej påbörjad, resurser för arbete 
saknas 

  

Medverka i integrationsarbete Två ensamkommande 
flyktingbarn är timanställda. 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Bredda teaterns utbud till 
omfatta arrangemang som tilltalar 
även gymnasieelever 

Aktivitet utförd, evenemang Ken 
Ring. 

  

Anställa ungdomar på timmar vid 
olika evenemang 

12 ungdomar är anställda på 
timmar. 

  

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

arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Kompetensutveckla personalen för 
att bland annat minska sårbarheten i 
företaget 

Utbildning på ljusbord, 
alkoholhantering i café samt nytt 
biljettsystem och nytt 
bordsbokningssystem. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Inför ökad grad av källsortering Resurser saknas. I prelbudget 
2019 har önskemål om att bygga 
en ny miljöbyggnad föreslagits till 
Ytornet. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Det årliga resultatet skall vara 0. Prognos för 2018 är ett resultat i 
nivå med budget. 

  

 

2.7 AB Ystads Saltsjöbad 

Ekonomi 
Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 

Avkastn. krav 
2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt (mkr) 2,7 2,1 3,5 3,5 3,5 

Verksamhet 

Renovering av flertalet rum pågår både inom SEA-SIDE och EAST-SIDE. 

Ommålning pool. 

Ombyggnad ventilationsanläggning Silver-Suite. 

Uppfräschning av entré till reception och huvudbyggnad. 

Ekonomi 

Periodens resultat bättre än budget främst beroende på att underhållskostnaderna inte kan periodiseras 
jämnt över tid. Arbetet utförs med hänsyn till operatörens beläggning som är mycket hög. 

Indexuppräkning av hyresavtalet påverkar resultatet positivt. Låneskulden har minskat vilket medfört lägre 
räntekostnader. 
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Investeringar 

Utbyte av ventilationsaggregat West Side. 

Ombyggnad av ventilationsanläggning Silver Suite. 

Utredning huruvida solceller kan placeras på taket över Silver Suite. 

Befintligt KNX-system byggs ut för att kunna klara gasläckor med mera. 

Framtid 

Tillbyggnader med mera enligt långtidsplan. 

Påbyggnad av konferens "Bolsa Beach" är under skissstadiet. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Möjliggöra för fler arbetstillfällen och 
på det sättet förmå arbetstagarna att 
bosätta sig i kommunen.  

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Stimulera vår hyresgäst som är en 
arbetsgivare med många anställda i 
det lägre åldersskikten  

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Bidra till att kultur- intressen bevakas    

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

arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Verka för att kraven som kan ställas 
på bolaget bevakas.  

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Sänka energiförbrukningen.    

Miljöanpassning    

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Balansera utgifterna    
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2.8 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

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

Verksamhet 

Länsstyrelsen i Skåne har tagit ett tydligt övergripande grepp på hur kommun och räddningstjänst ska 
hantera frågan gällande Civilt Försvar och Krisberedskap. Under våren har förbundet deltagit i olika 
arbetsgrupper, för att den 26 april genomföra en större krisberedskapsövning som påverkade hela Skåne. 
Spelscenario var till stor del social oro i samhället några dygn innan kommande val. 

Antalet sjukvårdsinsatser fortsätter precis som tidigare år att öka. Dock är ersättningen för uppdragen 
reglerad och kostnadstäckningen något bättre. Denna fråga arbetar SÖRF och övriga räddningstjänster i 
Skåne med kontinuerligt gentemot Region Skåne. 

Automatiska brandlarm utan tillbud fortsätter att minska. Efter en tids hårt arbete med utökad information 
till anläggningsägarna/anläggningsskötarna och tydligare uppföljning och feedback ses att trenden med 
minskade felaktiga automatiska brandlarm håller i sig. Utöver de 71 larm som gått vidare till 
räddningstjänsten, var det över 20 larm som stoppades med motringning. 

Uppdelningen av de två olika momenten i sotningsverksamheten, brandskyddskontroll och 
sotning/rengöring har fallit väl ut. Det har medfört att de olika rollerna blivit tydligare, vilket underlättar 
förståelsen och vikten för de olika arbetena. Brandskyddskontroll utförs på det som enligt lagen om skydd 
mot olyckor ska rengöras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som 
regelbundet sker i bostäder. Brandskyddskontroll utförs av räddningstjänstförbundets egen personal. 

Under perioden har 1 583 brandskyddskontroller aviserats och 1 222 blivit utförda. I samband med dessa 
har 1 188 brister uppmärksammats och meddelats till berörda fastighetsägare. 

Ekonomi 

Förbundets resultat efter fyra månader blev ett överskott på 0,2 mkr. Verksamheten för 
brandskyddskontrolls andel av överskottet är 0,1 mkr. SÖRF resultatet för året är svårt att prognostisera 
med många opåverkbara faktorer. 

Pensionsskuldsberäkningarna från KPA varierar stort mellan beräkningstillfällena. Beräkningen påverkas av 
olika parametrar och har varit kostnadsmässigt gynnsamt, men är framöver en ökning med 3,2 mkr 2019-
2021 relaterat till sänkt prognos på inkomstbasbeloppet som påverkar den förmånsbestämda 
ålderspensionen. 

Den tidigare stabila kostnadstrenden för RiB deltid har förändrats. Förbundet har anställt mer RiB personal 
för att täcka tjänstgöring dygnet runt. Delad tjänstgöring innebär att en person tjänstgör under dagtid och 
andra under kvällar och helger. Detta har medfört ökade kostnader för utrustning, utbildning, övning, 
läkarundersökningar och förlorad arbetsförtjänst. 

Framtid 

Räddningstjänsten i Skåne har ett gemensamt avtal med SOS Alarm. Det nuvarande avtalet löper ut under 
2018. Avtalsgruppen där SÖRF ingår har lagt mycket tid på att få SOS Alarm till en avtalsförlängning på ett 
eller två år av nuvarande avtal. Anledningen till denna förlängningsmodell är att 112 utredningen som 
presenterade sitt betänkande föreslår en samordnad alarmeringstjänst, men vi är inte där än. En förlängning 
innebär en möjlighet att se över hur område syd kan hantera en kommande alarmering och ledningsmodell. 
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2.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Resultat 0,1 -0,2 0,0 0,1 

Verksamhet 

Nytt diariesystem som bygger på LEAN installerades under hösten 2017. Arbetet som är gediget, fortsätter 
för att få ett system som är lätt att arbeta med och hantera digitalt. Utbildning från leverantören av systemet 
sker varje månad. I systemet kan olika uppgifter sökas ut, det kan användas som ett planeringsverktyg och 
direktionsprotokoll kan skrivas i systemet med omedelbar justering. Direktionen på miljöförbundet 
beslutade under 2017 att arbeta för ett papperslöst kontor och ett smart arbetssätt. Arbetet med att skriva 
rapporter på plats fortsätter och kommer succesivt att övergå till hanteras via datorn för att mailas över till 
verksamhetsutövaren. Den administrativa tiden har minskat och kommer på sikt kunna minska ytterligare. 

Hållbarhetsfolder är upprättad och bygger på små tankar som alla kan ta till sig för ett bättre miljöarbete. 

I januari var det uppföljande utbildning i HLR och brandskydd som SÖRF anordnade. 

I april hade vi tillsammans med Tomelilla kommun bjudit hit Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt på 
Uppsala Universitet för att berätta om den nya förvaltningslagen som träder i kraft vid halvårsskiftet. 
Utbildningen som hölls i Folkets Park i Tomelilla var mycket uppskattad av de cirka 80 personer, både 
förtroendevalda och handläggare från Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn som var där. 

Under våren har det varit några personer som slutat sina anställningar. Ny personal är rekryterad och i början 
av sommaren kommer personalstyrkan åter vara fulltalig. 

Direktionen tog beslut på en påminnelsetjänst under våren vid tidsbegränsade beslut och inför bokade 
inspektioner och första kontrollbesöket vid nyregistrering av livsmedelsanläggning. 

Finansiella mål 

Verksamheten ska bedrivas inom givna ramar och vara 
i balans 

Förväntas uppfyllas 

Verksamhetsmål 

Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en 
hög grad av tillgänglighet 

Förväntas uppfyllas 

Verksamhetsmål/Tillsynen ska vara effektiv 
Förväntas uppfyllas genom att klara de indikatorer som 
är uppsatta för målet 

  

Ekonomi 

Det första tertialet redovisar ett negativt utfall på 0,2 mkr vilket ger en motsvarande negativ avvikelse mot 
budget. Underskottet är främst hänförligt till justering av semesterlöneskulden, vilket redovisar en temporär 
negativt effekt på 0,3 mkr. Intäkterna redovisar ett negativt resultat på 0,2 mkr hänförligt till lägre timavgifter 
under det första tertialet än budgeterat. Personalkostnaderna redovisar ett budgetneutralt utfall medan 
övriga kostnader redovisar ett positivt resultat på 0,2 mkr. Helårsprognosen för förbundet är ett positivt 
resultat på 0,1 mkr hänförligt till bland annat lägre prognostiserade kostnader för personal än budgeterat. 

Investeringar 

Någon investering är inte inplanerad under året. 

Framtid 

Uppföljning av tillsynsplanen som gäller de debiterbara timmarna sker kontinuerligt och presenteras 
muntligt vid varje direktionsmöte. I samband med tertialuppföljningar lämnas en skriftlig redovisning i 
enlighet med miljöförbundets interna kontroll. Miljöförbundet ser ljust på att klara de mål som finns 
uppsatta för 2018. 
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3 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 14,6 14,4 44,1 43,0 

Kostnader -46,0 -49,1 -142,7 -141,6 

(varav kapitaltjänst) (-1,3) (-2,6) (-4,1) (-4,1) 

Summa -31,4 -34,7 -98,6 -98,6 

Verksamhet 

Värdegrunden Bättre tillsammans som togs fram under 2017 implementeras nu i hela 
förvaltningsorganisationen med två workshops varje vecka. 

Löneöversynen för samtliga medarbetare, utom lärarna som saknar avtal, var klara per den 1 april. 

Förvaltningen har ett omfattande arbete med åtgärder kopplade till dataskyddsförordningens (GDPR) 
ikraftträdande den 25 maj. 

Det finns ett fortsatt stort behov av upphandlingar i verksamheten, för närvarande på cirka 100 olika 
områden. 

Inom hållbar utveckling genomförs utbildningar kring att styra och leda för barns rättigheter. En 
handlingsplan för skydd av kusten är på väg till antagande och en integrationsstrategi är på remiss i 
organisationen. På integrationsområdet pågår flera samverkansprojekt inom SÖSK. 

Implementeringen av resultat- och styrmodellen samt uppbyggnaden av ekonomiuppföljningen är slutförd 
och tillämpas vid denna tertialuppföljning. 

Efterfrågan på att digitalisera analoga processer är stor i förhållande till tillgängliga resurser. 

Ystad Studio Visitors Center (YSVC), som drivs av Ystads kommun och Film i Skåne, invigdes den 16 mars 
och röner stort intresse. Destinationssamverkan inom Skåne Sydost fortsätter och har även den väckt 
uppmärksamhet. Näringslivsprojektet Tillväxt i Östra Skåne (TÖS) har tagit fart. 

Arbetet med att förbereda de allmänna valen i september har intensifierats och arbetet med att byta 
telefonioperatör för samtliga användare har varit resurskrävande. 

Ett EU-handslag har gjorts med EU- och handelsministern i syfte att öka intresset och förståelsen för EU. 

Inom hamnverksamheten pågår bland annat förberedelser för upphandlingen av entreprenör för färjeläge 
7/8 och anpassningar görs inför Molslinjens övertagande av Bornholmstrafiken. 

De regionala projekten Tillgänglighet till Skånes hamnar och Ystad som regional kärna fortskrider. Vid 
sistnämnda projekts halvtidskonferens beslutade SÖSK-kommittén om följande målbild: Vi använder 
varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och 
tillväxt för hela Skåne”. 

Ystads kommun är en av de tre kommuner som kan bli årets superkommun i kategorin Småstad och 
landsbygdskommuner. Tidningen Dagens Samhälle har analyserat data från vitt skilda kommunala områden 
för att ta reda på vilka kommuner som har haft en bra utveckling de senaste åren och vilka som står särskilt 
väl rustade inför framtiden och 75 olika parametrar har vägts in. På Stora Samhällsgalan den 16 maj 
tillkännages vinnaren. 

Ekonomi 

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott vid det första tertialet på 1,8 mkr. Det 
positiva resultatet beror bland annat på personalrelaterade avvikelser samt verksamheter som har kostnader 
som faller ut senare under året. Avsatta medel till sociala investeringar redovisar ett positivt resultat på 
0,2 mkr. Förvaltningens prognos 2018 är ett positivt resultat på 0,9 mkr. 

Kommunalförbunden redovisar ett underskott vid det första tertialet på 0,3 mkr. Prognosen är ett 
underskott på 0,9 mkr hänförligt till ökad medlemsavgift till räddningstjänsten. Detta inkluderar en 
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kostnadseffekt av att Ystads befolkning ökat i högre grad än övriga medlemskommuner vilket gör att 
kommunen får bära en större andel av medlemsavgiften. 

Framtid 

När valet har genomförts i september vidtar en hel den "eftervalsarbete" för förvaltningen i form av 
registrering och hantering av nya förtroendevalda, utbildning för dessa med mera. 

Läraravtalen förväntas bli klara varpå en löneprocess följer för denna grupp. 

Hållbarhetsfrågorna kommer sannolikt att vara i fokus under lång tid framöver på olika nivåer, såväl globalt 
som nationellt och regionalt. Både det folkhälsopolitiska programmet och miljöprogrammet ska uppdateras 
och båda dessa nya program bör kopplas till de globala målen (Agenda 2030). 

Integrationsfrågorna kommer att vara i fortsatt fokus även under de närmaste åren och kraftfulla insatser 
tidigt i integrationsprocessen är av största vikt. 

Digitalisering av kommunens verksamhet är samtidigt en verksamhetsutveckling som kommer att öka 
kommunens attraktivitet. 

För filmverksamheten är 2018 ett försöksår avseende hur YSVC ska fungera och drivas utifrån samverkan 
med Film i Skåne och utifrån besökarnas önskemål. EU-projektet Green screen fortsätter och ska 
implementeras. 

Destinationssamverkan ska utvärderas och ”sättas” i sin form och besöksnäringsföretagen ska få ökad 
tillväxt. Antalet internationella gäster ska öka i Ystad och på destinationen och antalet produkter, attraktioner 
och besöksmål ska öka. 

Det är en utmaning nu och i framtiden att kommunen i alla delar ska efterleva dataskyddsförordningen samt 
att hitta en bra E-arkivlösning. 

Hamnverksamhetens huvudprojekt 2019 blir färjeläge 7/8. I övrigt färdigställande av påbörjade projekt samt 
projekt väsentliga för att YHLAB ska kunna genomföra sina åtaganden gentemot såväl ägare som kunder. 

En allmän framtidsspaning för kommunstyrelsen och Ledning & Utveckling är att förvaltningarnas och 
bolagens efterfrågan på stöd beträffande bland annat juridik, GDPR, upphandling, digitalisering, EU-
relaterade frågor, ekonomi samt arbetsmiljö- och övriga personalfrågor ständigt ökar. Likaså ökar 
omvärldens behov av stöd från förvaltningens mer utåtriktade delar. Detta är en utmaning för verksamheten. 
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1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Planera och genomföra 
företagsbesök 2018. 

Tertial 1 2018 
 

50 företagsbesök är inplanerade 
under 2018 varav 16 stycken 
hittills är utförda. 

  

Destinationsutveckling genom 
projektet destinationsprocessen. 

Tertial 1 2018 
 

Destinationsprocessen 
genomfördes 2015-2017 
tillsammans med Simrishamn, 
Tomelilla och Sjöbo kommuner 
samt Tourism in Skåne och ett 
70-tal företagare i sydost. 
Processen leddes av Svensk 
Destinationsutveckling. Parallellt 
under 2017 arbetades en modell 
för Destinationssamverkan fram 
och beslutades som ett prioriterat 
område i Sösk 2017 och 2018. 
Modellen som arbetats fram 
testas under 2018 med 6 
ansvarsområden fördelade på 
kommunerna. 

  

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

Tertial 1 2018 
 

Tomtsläpp har blivit försenat på 
grund av uppgifter som 
framkommit under 
slutbesiktningen av område, 
utom vår kontroll, och som 
måste åtgärdas. Kartportalen är 
lanserad på kommunens hemsida 
i februari. Förbättringsåtgärder 
pågår kontinuerligt 

  

Vid planering, ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar 

Tertial 1 2018 
 

Handlingsplan till skydd av 
kusten översänd till 
kommunstyrelsen och därefter till 
fullmäktige för fastställelse, 
preliminärt i maj. 
Handlingsplanens syfte är att 
föreslå förvaltningsstrategier på 
kort, medellång och lång sikt för 
olika delar av kuststräckan. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

E-tjänst plattform upphandlad 
och implementerad. Utveckling 
av e-tjänster för 
kommuninvånare i Ystads 
kommun pågår för fullt. 
Lanseringsdatum ej satt men 
kommer att ske under T2. 
Samma plattform för interna 
digitala flöden som möjliggörare 
för digitalisering handlas upp 
under T3. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

Lyckad yrkesmässa arrangerad i 
samarbete med industriföretagen, 
skola och Arbetsförmedlingen 
den 18 januari. Ett 
planeringsmöte med skolorna 
angående yrkesbussarna har 
hållits. Information om T4:an 
finns på hemsidan. 
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Utveckla Internkontroll Tertial 1 2018 
 

Planering för att genomföra 
workshop och praktisk utbildning 
sker enligt plan. 

I utskickade anvisningar till 
delårsbokslutet framgår också att 
rapportering skall ske gällande 
intern kontroll från 
verksamheterna utifrån de 
kontrollmoment som är aktuella. 

  

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

Tertial 1 2018 
 

Under våren 2018 har arbetet 
med att informera medarbetare 
inom kommunen om den nya 
dataskyddsförordningen fortsatt. 
En grundläggande utbildning 
inom GDPR kommer att 
erbjudas under maj 2018. Ett 
arbete med att se över 
kommunens interna riktlinjer för 
arbetet med GDPR pågår också i 
vilket ingår att se över olika 
arbetsprocesser. 

Kommunen har anställt ett 
dataskyddsombud som kommer 
att fungera som ombud för 
samtliga nämnder. Samtliga 
nämnder fattar beslut om att utse 
ombudet under maj 2018. 

Likaså pågår ett 
kartläggningsarbete av vilka 
personuppgifter kommunen 
behandlar och på vilka grunder 
som sedan registreras i en 
förteckning, det arbetet är dock 
inte färdigt. 

  

Införa elektroniska fakturor för 
förbunden 

Tertial 1 2018 
 

Tekniska förutsättningarna är 
genomförda tillsammans med 
programvaruleverantören och 
avtalsförslag håller på att arbetas 
fram med VAN-leverantören. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

Följer planen dock är inte alla 
workshoppar genomförda förrän 
en bit in på 2019. 

  

Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för 
att underlätta rekrytering av 
medarbetare och chefer 

Tertial 1 2018 
 

Kommunen har ett behov att 
synliggöra sig i digitala media och 
lyfta fram sig som "attraktiv" 
arbetsgivare i dessa genom ett 
antal olika aktiviteter. 

  

Förbättra det kommunikativa 
ledarskapet för att underlätta chefers 
ledarskap och medarbetares nöjdhet. 

Tertial 1 2018 
 

Ständigt pågående arbete att 
stödja chefer i deras förmåga att 
kommunicera sin verksamhet och 
använda det som ett verktyg i sitt 
ledarskap. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Stödfunktion till förvaltningarnas och 
bolagens arbete med 
miljöprogrammet och energi- och 
klimatfrågor, samt miljöövervakning 

Tertial 1 2018 
 

Aktuella avtalsområden och 
upphandlingar finns för att 
implementera fler varugrupper i 
vår samordnade varudistribution 
som from 2018 endast kör 
lastbilar med förnybar energi. Vid 
höstens planerad utveckling av e-
handelshanteringen ökar 
vinsterna och möjligheterna av 
att implementera fler avtal och 
varugrupper. 

  

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

Tertial 1 2018 
 

Deltar regelbundet i vattenrådens 
arbete. Deltar i Leaderprojektet 
Österlens sköna vattendrag vilket 
startat under 2018, projektledare 
anställd och har börjat sitt arbete. 

Samordnad recipientkontroll av 
vatten i åar med mera en gång 
per månad genomförs sedan lång 
tid tillbaka. Resultatet 
sammanställs i rapport. 

  

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

Tertial 1 2018 
 

Avdelningen för hållbar 
utveckling granskar och yttrar sig 
utifrån sitt kompetensområde i 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

stort sett i alla planärenden. 
Miljö- och klimatstrateg, 
kommunekolog och 
folkhälsostrateg ingår i 
arbetsgrupper för framtagandet 
av översiktsplanen. 

Kompetensutveckling inom miljö, 
klimat och hållbarhet 

Tertial 1 2018 
 

Miljöutskottet har fått  
kompetensutveckling inom 
området invasiva arter i samband 
med information om att 
kommunerna i sydöstra Skåne 
arbetar med en gemensam 
ansökan till Leader om en 
förstudie om invasiva arter. 

Årligt studiebesök med 
miljöutskottet planeras i juni. 

  

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

Tertial 1 2018 
 

Barnrättsplanen antagits av 
fullmäktige i mars. Till denna har 
kopplats en plan för utbildning. 
Utbildningstillfällen för 
kommunens ledningsgrupper 2 
maj alternativt 21 maj. Utbildning 
i barnchecklista den 30 maj för 
tjänstepersoner som bereder 
ärenden till nämnd. 

Tidplan för revidering av det 
folkhälsopolitiska programmet 
har tagits fram. 

  

  

Nyanlända till Ystad ska känna sig 
som "Ystadsbor" 

Tertial 1 2018 
 

Det sker ett stort antal aktiviteter 
på olika platser och med olika 
perspektiv. Det finns inte en 
lösning utan krävs en mångfald 
av aktiviteter och kontakter. Det 
går heller inte att bortse från att 
det krävs tid. 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

Handlingsplan ej aktuell vid T1, 
prognosen för kommunstyrelsen 
är budgetneutral. 

  

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

Tertial 1 2018 
 

Dialog är grunden för en god 
affärsrelation. Ystads kommun 
jobbar målinriktat för att starta 
dialog och informationsträffar 
redan vid behovsanalysen inför 
stundande upphandlingar. I 
upphandlingar möjliggörs i allt 
större utsträckning att potentiella 
anbudslämnare kan inkomma 
med synpunkter, om delar av 
förfrågningsunderlaget med 
bilagor innan upphandlingen 
publiceras. En ökning av 
behovsanpassade upphandlingar 
har skett under senaste åren och 
där arbetet fortgår enligt plan 
gällande Innovationsupphandling 
Syd, vilket är ett projekt för att ta 
fram arbetsmodeller till 
innovationsupphandlingar för 
små och medelstora kommuner. 

  

Personal 

Frisknärvaron under det första tertialet är 96,5 % i genomsnitt vilket är i nivå med motsvarande period 
föregående år. Antalet tillsvidareanställda (heltid) uppgår till 94 anställda vid aprils utgång vilket är en 
ökning med 2 personer jämfört med utgången av föregående år. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Turismomsättning 
(mkr) 1 301 * - ** 1 400 - ** 

Antal gästnätter (st) 263 663 33 874 280 000 280 000 

Antal företagsbesök 
(st) 50 16 50 50 

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. Rapporteringen eftersläpar ett år, vilket innebär att utfall 
2017 avser turismomsättning för helåret 2016. 

** Det är osäkert om den turistekonomiska rapporten kommer kunna levereras i år. 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -2,7 -2,6 -8,3 -8,3 - 

Omvärld -0,8 -0,8 -2,3 -2,3 - 

Marknad -3,3 -3,6 -11,6 -11,6 - 

Gemensam 
administration -16,3 -19,2 -51,8 -50,9 0,9 

Summa LoU -23,1 -26,2 -74,0 -73,1 0,9 

Kommunalförbund -8,3 -8,5 -24,6 -25,5 -0,9 

Summa -31,4 -34,7 -98,6 -98,6 - 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Ospecificerat 
fastighetsförvärv - -10,0 - 10,0 

Utbyte servrar/disk - -0,5 -0,5 - 

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

Kompletteringar i 
televäxeln - -0,1 -0,1 - 

Bemanningssystem - -0,7 -1,0 -0,3 

Kustskyddsåtgärder inkl. 
hövder - -2,3 -0,3 2,0 

Leverantörsfakturasystem -0,1 0,0 -0,1 -0,1 

Strandfodring - -0,1 -0,1 - 

Elektroniska 
infartsskyltar - -3,3 -2,0 1,3 

Läsplattor - -0,5 - 0,5 

Summa -0,2 -19,2 -5,8 13,4 
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4 Hamn 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 13,7 14,6 43,8 43,8 

Kostnader -10,5 -11,6 -35,8 -35,8 

(varav kapitaltjänst) (-9,1) (-10,1) (-29,3) (-29,3) 

Summa 3,2 3,0 8,0 8,0 

Verksamhet 

Pågående projekt 

 Upphandling av entreprenad färjeläge 7/8 pågår 

 Mottagningsanläggning för svart/gråvatten avbryts för utredning 

 Viss anpassning färjeläge 5 för Molslinjen 

 Passagerarlandgång färjeläge 3 renoveras 

 Bottensäkring i färjeläge 1 och 4 

 Förstudie eventuellt en ombyggnad av ramp i färjeläge 4 avbryts t.v. 

 Byte till LED-armatur i terminaler och lagerlokaler 

 Mindre ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer 

 Åtgärder på södra Dragongatan vid Världens ände tillsammans med Samhällsbyggnad, bl.a. 
dagvatten 

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget. 

Framtid 

Huvudprojekt 2019 blir färjeläge 7/8. I övrigt färdigställande av påbörjade projekt samt projekt väsentliga 
för att Ystad Hamn Logistik AB ska kunna genomföra sina åtaganden gentemot såväl ägare som kunder. 

Personal 

Vd:n i Ystad Hamn Logistik AB är även hamnchef i kommunen med 10 % anställning. 

Övrig redovisning 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Administration -0,1 -0,1 -1,0 -1,0 - 

Kajer och kajplan -8,4 -8,4 -23,4 -23,4 - 

Byggnader -1,5 -1,7 -5,6 -5,6 - 

Upplagsplats o 
industriomr -0,5 -1,4 -0,9 -0,9 - 

Försäkringsskador 0,0 0,0 -0,1 -0,1 - 

Arrende 
hamnverksamhet 13,7 14,6 39,0 39,0 - 

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

Projekt Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Hamninvesteringar -2,9 -135,0 -135,0 - 

Summa -2,9 -135,0 -135,0 - 
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5 Socialnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 76,1 65,6 99,6 177,2 

Kostnader -274,7 -288,2 -720,5 -808,1 

(varav kapitaltjänst) -0,9 -0,9 -1,7 -3,4 

Summa -198,6 -222,6 -620,9 -630,9 

Verksamhet 

Nämnden saknar platser på särskilda boenden enligt Socialtjänstlagen och boende enligt LSS, vilket medfört 
att beslut inte kan verkställas inom de rekommenderade tre månaderna. För LSS boenden är 
verkställighetspraxisen längre, uppemot 6-12 månader. Trots denna förskjutning har flera vitesföreläggande 
inkommit. För att möta upp behoven på särskilt boenden öppnas stängda enheter upp motsvarande 18 
platser under året. Den aktuella statusen för boendet i trädgårdsstaden är att en arkitekt kommer upphandlas. 
Under årets första månader har antalet brukare inom hemtjänsten och hemsjukvården fortsatt öka. Under 
de tre första månaderna tillkom 20 nya brukare. Konsekvenserna av den nya lagstiftningen om förkortad tid 
för utskrivningsklara från slutenvården börjar nu märkas. Det har uppstått flera brister som påverkar tredje 
person. Främst brister kommunikationen och informationsöverföringen bland annat beroende på att 
verksamhetssystemet inte fungerat fullt ut. Bristerna rättas till allteftersom i nära dialog med regionen. 
Heltidsprojektet har startas upp inom två särskilda boenden samt inom tre LSS boenden. Sedan årsskiftet 
ingår myndighetsfunktionen för vård och omsorg samt LSS och socialpsykiatrin i avdelningen för individ- 
och familjeomsorgen. 

Ekonomi 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 10,0 mkr för 2018. 

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet beräknas ge ett överskott med 2,2 mkr beroende på 
vakant tjänst och återhållsamhet med utvecklingsmedel. 

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri prognosticerar ett överskott med 2,0 mkr inom verksamheten för 
gruppboende. Det beror på att alla tjänster till boendet på Karl XII inte tillsattes från start samt att vakanta 
tjänster på andra boende inte kunnat tillsättas. Viteskostnader på grund av ej verkställda beslut om boende 
väntas uppstå under 2018, dock oklart till vilka belopp. Prognosen är därmed osäker. 

Prognosen för individ och familjeomsorg beräknas till ett underskott med 6,7 mkr. Detta beror på höga 
kostnader för externa placeringar främst inom barn och familjeenheten, samt ökade kostnader för 
försörjningsstöd. Kostnaden för externa placeringar enligt LSS och Socialtjänstlagen samt personlig 
assistans redovisas i den nya organisationen på Myndigheten. Prognosen för myndigheten är ett underskott 
med 5,0 mkr. 

Hälsa vård och omsorg prognostiserar ett underskott med 7,5 mkr. Volymökningar inom hemtjänsten 
medför ökade kostnader och prognosen är ett underskott med 5,0 mkr. Kostnaden för särskilda boende har 
ökat på grund av förstärkt bemanning med anledning av ökad vårdtyngd och beräknas ge ett underskott 
med 4,0 mkr. Volymökningar inom hemtjänsten påverkar även hemsjukvården och prognosen visar på 
underskott med 0,6 mkr. Korttidsverksamheten beräknas generera överskott med 0,6 mkr på grund av att 
korttidsboendet i Löderup inte väntas starta som planerat. Gemensam verksamhet beräknas ge ett överskott 
med 1,5 mkr. 

Framtid 

Med den nya lagstiftningen om utskrivning från slutenvården har det tillkommit behov av att tillsätta resurser 
för att möta upp alla kalenderdagar. Det har även medfört ett ökat behov av att ha en chef i beredskap. 
Under våren ska ett förslag till handlingsplan tas fram för verkställighet under hösten. Inom hemtjänst och 
hemsjukvård förs diskussioner på vilka sätt verksamheten ytterligare kan möta upp de nya behoven. Ett 
område handlar om att inrätta ett team som ska arbeta med att ge förstärkta insatser i det ordinära boendet. 
Samtidigt så ökar ständigt volymerna utifrån demografin avseende äldre medborgare. Ett faktum som 
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medför ökade vårdbehov som har bärighet på flera av nämndens verksamhetsposter. Under hösten kommer 
12 LSS-platser med inriktning socialpsykiatri i Nybrostrand vara inflyttningsklart. En av platserna kommer 
vara vikt för korttidsboende för att möta upp den kortare tiden för utskrivning från psykiatrin. För att kunna 
verkställa LSS boendebesluten har två boendebeställningar lämnats in till samhällsbyggnad för behandling. 
Under några år har växelvård och stödenheten varit samlokaliserade. Det har visat sig inte vara en optimal 
lösning på grund av att verksamheterna är olika. Antalet ensamkommande minskar konstant vilket medför 
ständiga verksamhetsomställningar för att balansera intäkt och kostnadssidan. 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Bibehålla nuvarande kvalitet i 
verksamheten trots volymökningar 

Tertial 1 2018 
 

Under första tertialet har 
inkommit 11 
synpunkter/klagomål som gäller 
HVO. Det går inte se att det är 
något speciellt område som 
utmärker sig där en 
kvalitetsförsämring skulle ha 
skett. 5 synpunkter berör 
måltider och kostavdragen och 
detta är ett prioriterat 
förbättringsområde. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Delaktigheten ska förbättras Tertial 1 2018 
 

Patientenkät kommer att 
genomföras under 2018 för 
Hälso- och sjukvårdens patienter. 
I verksamheterna analyseras 
resultaten utifrån öppna 
Jämförelser när det gäller 
delaktighet i 
genomförandeplanen samt 
önskemål om vilken tid 
insatserna ska utföras. På de 
särskilda boendena kommer en 
uppföljning ske gällande hur man 
arbetar med boenderåd för att 
skapa forum för delaktighet. 
Inom HVO kommer nya rutiner 
tas fram kring dokumentation för 
att säkerställa den enskildes 
delaktighet. 

  

Utveckla brukarinflytandet Tertial 1 2018 
 

Arbetet med att påbörja 
införandet av IBIC pågår. 

  

Utveckla 24-timmarsmyndigheten för 
medborgaren. 

Tertial 1 2018 
 

Arbetsgrupp bildad för att 
inventera inom vilka områden e- 
tjänster kan utvecklas. 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Erbjuda nyanlända personer praktik 
inom Social Omsorg 

Tertial 1 2018 
 

Verksamheterna håller på att se 
över inom vilka områden 
nyanlända kommer kunna 
erbjudas praktik. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Rutiner för alla nödvändiga 
arbetsprocesser ska finnas i 
kvalitetsledningssystemet. 

Tertial 1 2018 
 

Förvaltningens resurs som 
kvalitetsledare har varit vakant 
och tillsätts under augusti för det 
vidare arbetet med att utveckla 
rutiner. Rutinen för 
synpunktshantering har gåtts 
igenom med cheferna under ett 
frukostmöte i början av året. 

  

Stärka den interna samverkan Tertial 1 2018 
 

HVO förstärker den interna 
samverkan genom att arbeta för 
att skapa tvärprofessionella team, 
vilket blivit enklare då de tidigare 
avdelningar vård och omsorg 
samt hälsa och stöd bildat en 
gemensam avdelning, hälsa, vård 
och omsorg. Exempel på 
tvärprofessionellt team, under en 
enhetschef, som startat 2018 är 
Minnesteamet där sjuksköterska, 
Silviasyster (usk), rehabpersonal, 
specialistundersköterska ingår. 

Verksamheten planerar att starta 
upp teamträffar i hemtjänsten 
med yrkesprofessioner från HVO 
där även biståndshandläggare 
(IFO) ska vara en del av teamet 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Förbättra arbetsmiljön i samtliga 
verksamheter. 

Tertial 1 2018 
 

Inom HVO krävs en förstärkning 
motsvarande 6 åa för att nå 
rekommendationen om att chefer 
ska ha max 30 underställda. 
Handlingsplaner avseende 
resultaten för medarbetarenkäten 
håller på att tas fram inom 
samtliga avdelningar, 

  

Öka frisknärvaron till i första steget 
93 % med målet att nå 97 % år 2021. 

Tertial 1 2018 
 

Arbetet för att minska 
sjukfrånvaron görs i alla 
verksamheter inom HVO, genom 
att följa de rutiner som finns i 
rehabiliteringskedjan. Ett större 
projekt har startat på ett av 
boendena där man bland annat 
satsar på hälsosamma schema 
samt kontinuerlig uppföljning av 
personal. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Öka kunskaperna bland kommunens 
föräldrar och deras barn. 

Tertial 1 2018 
 

Årets utbildningar är planerade 
men inte genomförda. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

Inför årets mars uppföljning 
visade prognosen på underskott 
motsvarande 10 mkr. Två av tre 
avdelningar visar på underskott. 
Socialnämnden kommer att 
besluta om handlingsplan i maj. 

  

Personal 

Rekryteringsläget är fortsatt svårt inom ett flertal yrkeskategorier, främst för kortare och längre vikariat. 
Tillgången till socionomer har blivit bättre främst för fasta anställningar. Under första halvåret har och 
kommer sju vakanta sjukskötersketjänster att uppstå på grund av uppsägningar och pensionsavgångar. 
Annonsering som sker ger inga sökanden. Läget inför sommaren är bekymmersamt i dygnetrunt 
verksamheterna. Inflödet av ansökningar är lågt trots rekryteringskampanjer på tåg, Facebook och andra 
sociala medier. Bemanningsenheten kan inte rekrytera tillräckligt med timvikarier vilket gör att 
övertidsuttaget är fortsatt högt bland ordinarie omvårdnadspersonal. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

LSS-verksamhet     

Gruppboende LSS 
-antal helårsplatser 83 87 95 91 

Korttidsboende 
-antal helårsplatser     

Vuxna 2 1 3 1,5 

Barn o unga 6 7,6 10 7,6 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät Ej genomfört Ej genomfört >80 % > 80% 

     

Individ och 
familjeomsorg     

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 302 211 360 370 

Antal vårddygn i 
hem för vård eller 
boende     

- vuxna 3 990 1 786 2 500 2 500 

- Barn 2 380 583 2 300 2 000 

-Antal vårddygn i 
familjehem 14 677 4 519 14 700 14 500 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät 

Genomförd, ej 
sammanställd Ej genomförd >80 % > 80% 

     

Vård och Omsorg     

Särskilt boende 
äldreomsorg 
-antal helårsplatser 294 297 310 303 

Främmande 
vårdhem 
- Antal 
helårsplatser* 2 3 2 3 

Antal besök 
dagverksamhet 
(beläggning 80 %) 6 194 2 685 6 960 7 800 
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Minst andel nöjda i 
brukarenkät Ej genomfört Ej genomfört > 80 % > 80% 

     

Hälsa och stöd     

Korttidsverksamhet 
- Antal helårsplatser 19 20 22,5 20 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät Ej genomfört Ej genomfört > 80 % > 80% 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk 
verksamhet -0,4 -0,4 -1,2 -1,2 0,0 

Gemensam 
verksamhet -19,7 -19,7 -29,7 -27,5 2,2 

Funktionsnedsatta 
och 
Socialpsykiatri -43 -34,2 -105,5 -103,5 2,0 

Individ och 
Familjeomsorg -18,5 -42,0 -113,5 -120,2 -6,7 

Hälsa vård och 
Omsorg -117 -126,3 -370,9 -378,4 -7,5 

Summa -198,6 -222,6 -620,9 -630,9 -10,0 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Datautrustning, 
Socialbyrå -0,1 -1,0 -1,0 - 

Trygghetslarm -0,6 -1,0 -1,0 - 

Div inv, Karl XII -0,1 -0,4 -0,4 - 

Nyckelskåp FOS 0,0 0,0 0,0 - 

Inventarier 
Löderupsgården 0,0 -0,3 -0,3 - 

Div inv 
Östersjömusslan 0,0 -0,6 -0,6 - 

Digitala nyckelskåp 0,0 -1,9 -1,9 - 

Nytt äldreboende 
2016 0,0 -2,0 0 2,0 

Lokalanpassningar 
Soc 0,0 -2,0 -1,4 0,6 

Möbler Hemtj 
Filmsalen 0,1 0,0 -0,1 -0,1 

Göken, 
Lokalanpassningar 0,5 0,0 -0,5 -0,5 

Wifi Säbo 0,0 -1,0 -1,0 - 

Delsumma -1,4 -10,1 -8,2 1,9 

     

Nämndsinvesteringar -0,1 -1,5 -1,5 - 

     

Summa -1,5 -11,6 -9,7 1,9 
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6 Gymnasienämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 141,3 161,7 192,7 498,3 

Kostnader -188,7 -214,4 -336,4 -642,0 

(varav kapitaltjänst) (-0,8) (-1,5) (-0,0) (-4,5) 

Summa -47,4 -52,7 -143,7 -143,7 

Verksamhet 

Nämndens verksamhet vad gäller gymnasieverksamhet består av att köpa gymnasieplatser av kommunala 
och fristående anordnare av gymnasieskola och gymnasiesärskola. Uppdraget består också i att driva Ystad 
Gymnasium. 

Inom nämndens ansvar ingår också Forum Ystad som bedriver kommunal vuxenutbildning och en 
arbetsmarknadsenhet. 

Under första tertialen har gymnasievalet inför hösten blivit klart och det visar sig att Ystad Gymnasium har 
betydligt fler sökande än det finns platser på vissa program. För tillfället är det ett hundra 
förstahandssökande som inte får plats på Ystad gymnasium. Detta kan förändras när behörigheten från 
grundskolan blir klar efter innevarande läsår. 

Gällande vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten har en omorganisation skett på chefsnivå. Nu 
finns det två avgränsade ansvarsområden på Forum för att organisationen ska upplevas som tydligare av all 
personal. 

Ekonomi 

Efter april månad finns inga avvikelser mot budget att rapportera inom nämndens ansvar. Det finns dock 
två risker som ska nämnas. Den första är att betalningsansvaret för eleverna som bor i Ystads kommun 
(IKE) kan överstiga budget under hösten beroende på hur många elever som väljer att gå en 
gymnasieutbildning till läsåret 2018/19. Den andra risken gäller språkintroduktionen, blir antalet elever färre 
under höstterminen, vilket det ser ut som, kan detta program få svårt att få ekonomin i balans. 

Framtid 

Nämndens tre ansvarsområden står inför olika utmaningar framöver. 

Gällande nämndens betalningsansvar för gymnasieutbildningen (IKE) för kommunens ungdomar är risken 
att budget inte kan hållas. Detta beror på att det finns betydligt fler ungdomar bosatta i Ystad än vad som 
prognostiserats. 

För Ystad Gymnasium har det ökade intresset för de erbjudna utbildningarna bestått vilket betyder att de 
flesta program har fyllts med behöriga elever. Detta gör att många ungdomar inte kommer in på någon av 
de utbildningar som de sökt inför hösten. Lokalerna för Ystad Gymnasium är nu fulla och en viss utökning 
kan genomföras genom att externa lokaler hyrs. 

Vuxenutbildningen förändras ständigt utifrån de direktiv och statsbidrag som finns tillgängliga för 
verksamheten. Utöver detta har Simrishamns kommun planer på att överta huvudmannaskapet för sina 
vuxenelever och även genomföra vissa delar av utbildningen i Simrishamn. Detta gör att Forums volymer 
på sikt sannolikt kommer att minska. 

Arbetsmarknadsenheten kommer att fortsätta med den Finsam-finansierade verksamheten "Arena för 
arbete". Detta är ett samverkansprojekt med våra kranskommuner som strävar efter att få in fler 
kommuninvånare på arbetsmarknaden. 
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1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Utveckla samverkansformer mellan 
gymnasieskola, 
vuxenutbildning/arbetsmarknadsenh
et samt näringsliv 

Tertial 1 2018 
 

Representanter från Ystad 
Gymnasium och Forum har 
deltagit i en gemensam 
inspirationsdag i Stockholm där 
SKL bjöd in till en fokusdag där 
existerande samarbeten mellan 
gymnasie- och vuxenutbildningar 
redovisades. 

Utifrån erfarenheter från denna 
dag kommer en 
samverkansgrupp att initieras. 
Denna grupp kommer att 
initieras vid höstterminens start. 

  

Kulturgarantin ska finnas på Ystad 
Gymnasium 

Tertial 1 2018 
 

Planering av kulturaktiviteter 
pågår inför höstterminens, 2018, 
genomförande. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

Aktivitet 1: Analysera den 
ogiltiga skolfrånvaron för att 
minska denna med 1%. 

Analyser av frånvaron genomförs 
månadsvis. Varje månad tar EHT 
fram frånvaron för samtliga 
elever som de i samverkan med 
mentorer i sin tur arbetar vidare 
med på individnivå. Centralt tas 
också fram frånvarostatistik 
månadsvis ur V-klass och 
presenteras för skolledning och 
Gymnasienämnden. 

Uppföljningen sker programvis 
men fokus ligger på individnivå 
och vid behov kan elev och VH 
(omyndig elev) kallas till samtal 
för att diskutera nuläget för varje 
enskild elev. 

På område 6 finns fortfarande en 
stor andel elever utan 
uppehållstillstånd. Dessa elever 
har, av förklarliga skäl, oftast en 
högre andel ogiltig frånvaro än 
andra elever. I analyser 
framkommer att frånvaron 
kanske egentligen inte ska ses 
som ogiltig då det finns skäl till 
att de inte kan närvara i skolan i 
samma omfattning som de skulle 
om dessa hade en ordnad tillvaro. 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Till detta kan tilläggas att de inte 
har något CSN och därmed kan 
inte varning om, eller indraget 
studiemedel vara en åtgärd eller 
motivator på samma vis som för 
andra elever. 

Analyser visar också att det 
generellt blir en betydligt lägre 
ogiltig skolfrånvaro när eleverna 
fått uppehållstillstånd och en mer 
ordnad privat situation. 

Vid vårterminens slut kommer 
analys att göras i förhållande till 
höstterminens resultat. 

Aktivitet 2: Analysera 
statistiken kring genomförd 
undervisning och hitta 
åtgärder för att öka denna med 
2% 

Varje månad tas det centralt fram 
statistik ur V-klass gällande den 
garanterade undervisningstiden 
för de nationella programmen. 
Denna statistik presenteras för 
skolledning och 
Gymnasienämnden. Analysen är 
enbart på övergripande nivå och 
går inte ner på programnivå. 

För höstterminen 2017 var den 
genomförda undervisningen 
88,5% på nationella program på 
Ystad Gymnasium. Ny analys 
görs vid vårterminens slut. 

Det finns ingen garanterad 
undervisningstid på 
Introduktionsprogrammen. 
Område 6 har i dagsläget ingen 
analys av detta och inga inställda 
lektioner förekommer i annat än 
undantagsfall. 

Aktivitet 3: Skolbiblioteket 
medverkar i minst en aktivitet 
i varje årskurs. 

Skolbiblioteket tillsammans med 
skolledningen planerar att ta fram 
en handlingsplan för samverkan 
mellan skolbibliotekarier och 
undervisande lärare där olika 
pedagogiska aktiviteter planeras 
in för samtliga klasser i respektive 
årskurs. 

Biblioteksintroduktion för elever 
i årskurs 1 planeras inför ht 2018. 
Under våren har det genomförts 
lektioner i "näthat och lagprat", 
övningar och samtal kring juridik 
på nätet tillsammans med 
undervisande lärare och i vissa 
fall EHT. Detta har genomförts 
på vissa program och i vissa 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

årskurser. 

Specifika insatser har gjorts 
utifrån olika programs behov, 
exempelvis informationssökning, 
bokprat, bokrekommendationer, 
källvärdering och visning av 
databaser. 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsenheten ska finnas 
som en naturlig part för de 
arbetslösa. 

Tertial 1 2018 
 

Ett samarbete med 
kranskommunerna är initierat 
kring arbetsmarknadsåtgärder. 
Förutsättningarna för "Ung 
Sluss" har förändrats och numera 
heter aktiviteten "Arena för 
arbete". Denna insats är 
finansierad via Finsam och 
målgruppen har breddats till att 
omfatta alla personer som står 
utanför arbetsmarknad eller 
studier oberoende av ålder. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Stärka varumärket "Ystad 
Gymnasium" ur de sökandes 
perspektiv, både vad gäller kvalité på 
utbildning och lärmiljö. 

Tertial 1 2018 
 

Elevnivå: Fördjupade analyser 
pågår för att identifiera de 
viktigaste fokusområdena och 
planering för olika aktiviteter. 

Personalnivå: Analys av och 
arbete med medarbetarenkäten 
pågår. Arbetet ska mynna ut i 
olika aktiviteter genom 
framtagande av en handlingsplan 
som också ska lämnas till 
utbildningschef för 
sammanställning. 

Utöver dessa aktiviteter finns det 
också en uttalad handlingsplan 
kring kommunikation både 
internt och externt för att 
tydliggöra Ystad Gymnasiums 
varumärke. 

Under höstterminen kommer en 
modul att införas i Stratsys där 
SKA-arbetet kommer att 
hanteras. Detta arbete förbereds i 
en arbetsgrupp under våren 
innehållande personal och 
externa konsulter. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Verksamhetens kompetensbehov ska 
säkras. 

Tertial 1 2018 
 

Aktivitet 1: Analys av kort- och 
långsiktigt behov av olika 
personalgrupper ska 
genomföras. Utifrån dessa 
analyser ska fortbildning och 
rekrytering initieras. 

Gemensam personalplanering 
görs inför nytt läsår med BUN 
inom KoU. Med ökat elevantal 
kommer utökning av elevhälsa 
behövas på sikt. 

Med ökat antal nyanlända elever 
på nationella program finns ett 
fortbildningsbehov kring 
språkinriktad undervisning, en 
fortbildningsinsats som är 
pågående. 

Det kommer att finnas ett behov 
av lärare i olika ämnen, t ex 
matematik, fysik, teknik och 
kemi. Det finns också ett 
fortbildningsbehov framöver för 
olika personalgrupper, t ex 
mediapedagoger, svenska som 
andraspråk. Det finns också 
framöver behov av att rekrytera 
yrkeslärare då pensionsavgångar 
väntar. 

Då andelen elever som är 
nyanlända ökar i vår verksamhet 
finns ett fortbildningsbehov 
kopplat kring detta, t ex på 
introduktionsprogrammet 
IMYRK 

Aktivitet 2: Minst två 
trivselaktiviteter ska årligen 
erbjudas inom verksamheten. 

Det finns planerade aktiviteter 
inför vårterminens avslutning på 
central nivå. Under hösten 
kommer det att genomföras 
aktiviteter både på central och 
områdesnivå. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
är en stödjande miljö för hälsa. 

Tertial 1 2018 
 

Skolrådet anordnar förebyggande 
insatser genom heldagsaktivitet 
för årskurs 2 och hela 
Introduktionsprogrammet under 
VT 18 (ANDT) 

Drogpolicyn har barnchecklistats 
och reviderats samt 
implementerats i samtliga klasser 
via klassråd. 

Rutiner för Kränkande 
behandling och diskriminering 
har reviderats och 
implementerats via klassråd. 

Genomförande av 
Likabehandlingsenkät är planerad 
vt 2018. 

Olika förebyggande aktiviteter 
och insatser sker löpande under 
2018, såsom värdegrundsdagar, 
externa föreläsningar mm. 

  

Verksamheten arbetar mot en mer 
miljövänlig grundsyn. 

Tertial 1 2018 
 

Ystad Gymnasium, Österport är 
sedan ht 2017 registrerade i Grön 
Flagg via HållSverigeRent. I detta 
digitala verktyg har projekt och 
aktiviteter beskrivits. Från start 
har det funnits ett samarbete med 
Marietorps Naturskola. Frågorna 
kring alternativa och nya insatser 
kopplat till hållbar utveckling i 
skolan har lyfts på skolrådet 
180313. Grön Flagg bygger på 
elevers delaktighet och inflytande. 
Arbetssättet skall sträva mot att 
ge barn och elever 
handlingskompetens inte bara 
kunskaper om hållbar utveckling 
utan också kraft och förståelse 
för att handla. Under vt 2018 ska 
vi tillsammans hitta 
utvecklingsområden att jobba 
vidare med på skolnivå, 
områdesnivå och programnivå. 

  

 

  



Tertial 1 58(92) 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

Månatliga uppföljningar 
genomförs med ekonom. 

Information och uppföljning görs 
med respektive arbetsgrupp via 
APT. 

  

Personal 

               

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Antal 
gymnasieelever 
folkbokförda i 
Ystads kommun 911 942 930 960 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Gymnasieverksamhet -43,0 -45,6 -126,1 -126,1 - 

-varav Ystad 
gymnasium -3,6 -2,6 0,0 0,0 - 

Vuxenutbildning och 
arbetsmarknad -4,4 -7,1 -17,6 -17,6 - 

Summa -51,0 -55,3 -143,7 -143,7 - 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Undervisnings- och 
IT-utrustning -1,8 -2,5 -2,5 - 

Skolrestaurangen -0,1 -0,7 -0,7 - 

Datorer 0,0 -9,0 -9,0 - 

Summa -1,9 -12,2 -12,2 - 
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7 Barn och utbildningsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 121,6 134,1 361,0 402,3 

Kostnader -308,4 -323,0 -904,0 -945,3 

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

Summa -186,8 -188,9 -543,0 -543,0 

Verksamhet 

Ett nytt avtal mellan Sparbanken Skånes stiftelse och Ystad Arena Bad sjösattes i slutet av december 2017. 
Avtalet innebär att Stiftelsen erbjuder sina kunder 50 % rabatt i entré på badet. I de grupper som avtalet 
gäller har antalet besökare ökat med drygt 8 % jämfört med samma period föregående år. 

Justering av öppettider för Ystad Arenas café/kiosker har i kombination med färre antal personal i samband 
med öppethållande påverkat det ekonomiska resultatet positivt. 

Arrangemang och konferenser påverkar inte bara det ekonomiska resultatet positivt utan ger även effekter 
i form av positiv press/marknadsföring/ökad efterfrågan och tillströmning av besökare till Ystad. Under 
perioden januari-april har det utöver ett stort antal konferenser även arrangerats föreställningen Äventyret 
Aladdin, träningsläger för svenska landslaget i Goalball samt Ystad simsällskaps korsvirkessim som även 
firade 50-års jubileum. 

Köpingebros mötesplats har under flera år haft stora brister vad gäller brandskydd och miljö. Arbetet med 
byte av lokal pågår och förhoppningen är att arbetet fortgår och är klart under maj 2018. 

Handlingsplaner avseende medarbetarundersökningen är utarbetade. Med utgångspunkt i 
medarbetarenkäten har respektive verksamhet både i mindre och större grupper pratat mycket kring hur alla 
kan bidra till att utveckla en god arbetsplats/arbetsmiljö. Alla Fritidens verksamheter har hög nöjdhetsindex 
och särskilt glädjande är badets med ett Nöjd Medarbetarindex (NMI) på 3,7 mot föregående mätnings NMI 
från 2015 på 2,9. 

Arbetet med verksamhetsplaner pågår ute på arbetsplatserna. Dessa bygger på den övergripande 
verksamhetsplan som utarbetats av Fritidens ledningsgrupp. 

Den 14 mars genomfördes en inspirationsdag på temat ”Skapa Arbetsglädje” med Christina Stielli som 
föreläsare. Föreläsningen ligger bland annat som grund för det värdegrundsarbete som pågår ute på de olika 
arbetsplatserna. Deltog gjorde samtliga medarbetare inom Fritiden cirka 65 personer. 

Ombyggnaden av Nya Nattugglan skulle ha varit färdigställd för att kunna erbjuda fler omsorgsplatser under 
april-maj, men på grund av förseningar i bygget kommer detta inte att ske förrän i augusti.  

Förvaltningen påbörjar användning av ett system som levereras av DraftIT. Den modul som ska 
implementeras riktar sig till skolledare och syftar till att tillgodose dessa med juridiskt granskade blanketter 
och dokument, med koppling till verksamheten. Förvaltningen kommer också ha möjlighet att bygga ut 
systemet med egna dokument och beskrivningar av rutiner, anpassa grafisk utformning med mera. Flera 
positiva effekter väntas av detta, inte minst sparade arbetstimmar för såväl skolledarna som förvaltningen 
och kommunjurist. En målsättning med systemet är inte bara den juridiska kvalitetssäkringen utan även att 
ge skolledare möjlighet att vara mer självständiga i sin yrkesroll. En annan målsättning är att samla dokument 
och blanketter, som tidigare har förekommit på olika plattformar och med olika versioner. 

En relativt lång process som syftar till att digitalisera val till förskola, skola och byten av skola har under det 
första kvartalet närmat sig en avtalsskrivning med leverantören av den digitala plattformen - IST. Med 
anledning av de nya dataskyddsreglerna GDPR (General Data Protection Regulation), tekniska utmaningar 
och juridisk diskurs väntar vi fortfarande på den slutliga versionen av avtalet. Kostnaden förväntas motsvara 
den beräknade kostnaden, möjligen blir initialkostnaden något lägre. Digitaliseringen förväntas ge bättre 
kundtillvändhet samt effektivare val till förskola och skola. Däremot fordrar implementeringen stora 
arbetsresurser. 
 
Arbetet med den nya skolan Källan har, under första kvartalet 2018, varit fokuserat på att skapa ett gediget 
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underlag för vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna. Ett antal studiebesök i Stockholm, Köpenhamn 
och Malmö har gjorts. Det har också genomförts ett antal workshops med referensgrupp, rektor- och 
förskolechefsgrupp och med all personal på enheterna Marielund och Östra/Blekeskolan. Källanprojektet 
har i april gått in i nästa fas. Entreprenör är upphandlad och nästa steg blir att förverkliga de pedagogiska 
tankarna till verklighet. I första läget handlar det om att få till ritningar över byggnad och utemiljö. 

Förskolebussen har genomgått besiktning utan anmärkningar. Det har rekryterats en bussförare som går en 
utbildning för yrkeskompetensbevis (YKB) och denna beräknas vara klar innan sommaren. Det behöver 
införskaffas inredning i form av säten och madrasser i bussen, då de gamla hade spår av mögelangrepp. Det 
kommer även att införskaffas pedagogiskt material till den utepedagogik som ska bedrivas med hjälp av 
bussen. Kommunens kommunikatör är vidtalad för att undersöka kostnaden av att "stripa" bussen. 

Ekonomi 

Resultatet för barn- och utbildningsnämnden är efter fyra månader -5,0 mkr. Anledningen till det stora 
underskottet är semesterlöneskulden som nu i början på året är en skuld till de anställda på 14 mkr. 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är dock en budget i balans. 

Förskolorna i kommunal regi klarar sig med ett mindre underskott på grund av försening av Nattugglan 
medan betalningsansvaret för förskolebarnen har ett större underskott på grund av fler barn än budgeterat. 
Fritidshemmen i kommunal regi går med ett stort överskott och betalningsansvaret för verksamheten ser ut 
att balansera. Förskoleklasserna i kommunal regi har underskott på grund av mer personal än elevresursen 
tillåter. Detta vägs dock upp av överskottet på fritidshemmen där samma personal oftast arbetar. 
Betalningsansvaret för förskoleklasserna går med ett mindre överskott på grund av tilläggsbelopp. 
Grundskolorna i kommunen prognostiserar ett större underskott på grund av högre personalkostnader. 
Även betalningsansvaret för grundskolan har en prognos på ett större underskott på grund av fler elever 
samt högre kostnader för tilläggsbelopp. 

Fritiden prognostiserar ett större underskott vilket främst beror på intäktsbortfall när badet på Arenan 
behöver stängas åtta veckor på sommaren. Vidare finns det obalans i budgeten för vaktmästarnas ob och 
övertid och vikarier på hallarna samt obalans i budgeten för kioskerna på Arenan som bidrar till 
underskottet. 

Centralt finns det överskott i nämnden som balanserar upp de verksamheter som går med underskott. 

Framtid 

Svenska fotbollförbundet har i slutet av 2017 infört nya rekommendationer för barn- och ungdomsfotboll. 
Rekommendationerna innebär framför allt att storleken på planer och mål förändras samt att det införs sarg 
eller nät i de lägsta åldrarna. Kostnaden för att anpassa Sandskogens IP till riktlinjerna är uppskattningsvis 
cirka 180 000 kronor. Det tillkommer även en årlig kostnad på cirka 20 000 kronor för ny linjeringsfärg. 
Utöver detta behöver förvaltningen även fundera kring att eventuellt stötta fotbollsföreningarna som har 
egna anläggningar på något sätt utöver de vanliga bidragen. Budgetutrymme för att bekosta förändringar 
som uppkommer i samband med de nya riktlinjerna för barn- och ungdomsfotboll finns inte. 

Ekonomin i bidragsbudgeten är ansträngd. Ansökningarna till det lokala aktivitetsstödet är högre än tidigare 
år. Även anläggningsbidragets budget är ansträngd då mängden anläggningar ökar varje år. 
Investeringsbidraget har redan fler ansökningar än budgeten täcker vilket med största sannolikhet kommer 
resultera i avslag på en del ansökningar. Studieförbunden fortsätter öka sin verksamhet vilket gör att 
ersättningen per aktivitet minskar. 

Administrativ handläggare på Kulturskolan går i pension. Tjänsten är på 100 % men de ekonomiska 
förutsättningarna medger dock endast en återbesättning på 50 %. Det pågår ett arbete med att inventera 
och analysera vilka tjänster som kan digitaliseras. 

De i nuläget befintliga lokalerna för KomTek och Kulturskolans ateljé är inte anpassade för verksamheterna. 
Detta i kombination med att hyresavtalet går ut (2019) gör att mycket fokus ligger på att hitta ändamålsenliga 
lokaler. 

Skateparken behöver regelbunden tillsyn och det kommer även att krävas ett större underhållsarbete under 
2019. Kostnadsförslag kommer att tas fram under 2018. Det finns ingen avsatt budget för skateparken. 

En av fritidens utmaningar är att nå fler barn och unga samt kunna erbjuda en aktiv och meningsfull fritid 
utifrån de ungas behov och intresse. Andra mötesplatser och andra former för fritidsaktiviteter behöver ses 
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över. De influenser som finns i Sverige är att fritidsgårdar arbetar med att synas och skapa 
verksamhet/aktiviteter ute i samhället för att arbeta proaktivt samt skapa förutsättningar för att nå 
ungdomarna. 

Under det första kvartalet har förvaltningen lagt fram en idéprövning inför starten av en projektansökan för 
att söka medel ur den sociala investeringsfonden. Projektansökan är i skrivande stund nyligen sammanfattad 
och ska lämnas till Stratsam, som sedan tar beslut om godkännande och fortsatt arbete. 
Kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Ystads kommun har i samverkan med Region 
Skåne för avsikt att inleda ett gemensamt projekt som syftar till att genom en utvecklad samverkan mellan 
de tre aktörerna förbättra barn och ungas psykiska hälsa. En möjlig förebild är den så kallade 
Skottlandsmodellen (Highland´s Children). Modellen har nått goda resultat i arbetet med psykisk och fysisk 
ohälsa bland barn och unga. Fokus för modellen är att arbeta med förhållningssättet inom och mellan 
organisationerna och att genom tidig upptäckt förebygga och motverka framtida utanförskap. Fokus är att 
vara proaktiv, utgå från en given ansvarsfördelning och att på förhand veta vilka mallar och arbetssätt som 
ska användas när ett ärende kommer in. Utvärderingar av metoden har visat tydliga förbättringar avseende 
bland annat systematiskt informationsutbyte, tvärprofessionell behovsbedömning, minskad byråkrati, 
snabbare beslutsprocess och färre återupprepningar för barn. 

Som en följd av nya statliga reformer och utökat uppdrag för framför allt grundskolan, exempelvis 
obligatorisk lovskola, språkval från årskurs 6 och obligatorisk förskoleklass ser förvaltningen att 
arbetsbelastningen riskerar att öka och därmed pressa yrkesgrupper som redan har omfattande innehåll i 
sina uppdrag. Det kan samtidigt finnas sidovinster med att åläggas nya verksamheter utifrån. Till exempel 
låter sig inte förändringar genomföras utan en grundlig översyn av befintlig verksamhet, vilket i sig är 
positivt. 
 
Även fortsättningsvis ser arbetsmarknaden ut att hårdna och det är svårt att rekrytera behörig personal till 
förskola och skola, i synnerhet till verksamheter som av olika skäl har sämre konkurrensfördelar än andra. 
Bland dessa sticker framför allt våra verksamheter på landsbygden ut, i synnerhet Löderups skola. Men som 
en följd av kraftigt höjda ingångslöner i närliggande kommuner så kan man kalla rekryteringssvårigheterna 
generella. Det går också att se hur även arbetsmarknaden för enhetschefer i pedagogisk verksamhet hårdnar. 
En tung arbetsbelastning, en utsatt position i kombination med krympande löneavstånd till underställda 
riskerar försämra situationen. 

Förvaltningens lokalbrist bygger på en positiv bakgrund i och med ökad inflyttning till Ystad och därmed 
ett övergripande mål om befolkningstillväxt som nåddes med råge förra året. Enligt beräkningarna kommer 
kommunen att fortsätta växa, så även barnkullarna, och därför behöver storleken på lokalerna utökas. I den 
närmaste framtiden väntas fler förskoleplatser och senare skolplatser i Svarte, i Köpingebro och i tätorten i 
och med bygget av den helt nya förskolan/skolan Källan. På lite längre sikt även en ny skola i Hedeskoga. 
Även möjligheten att starta egna verksamheter (resursskola/resursklass(er)) utreds för att bättre inkludera 
elever i stort behov av särskilt stöd, elever som har mycket svårt att trivas i en vanlig skolklass. I dag köper 
kommunen ofta skolplatser hos externa aktörer men förvaltningen ser inte att det inte skulle kunna erbjuda 
en minst lika bra verksamhet i kommunens egen regi. 

Förvaltningen vill verka för konkurrensfördelar gentemot de närmaste kommunerna och också bidra till 
upplevelsen av att arbeta i en progressiv och satsande kommun. Ett exempel på detta är den planerade 
storsatsningen på höstens kick-off för all personal i pedagogisk verksamhet, från förskola upp till 
gymnasium. Ida Lemoine från Beteendelabbet och Per Lange, Sveriges mest anlitade föreläsare inom 
kommunikation och retorik, kommer och föreläser för samtlig pedagogisk personal, cirka 1 100 personer 
(förskola, grundskola, gymnasium) på Ystads Arena. 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Barn och unga ska ges möjlighet att 
utveckla sitt intresse för kreativa 
uttrycksformer, fysisk aktivitet samt 
för teknik och entreprenörskap. 

Tertial 1 2018 
 

Handlingsplan för genomförande 
av aktiviteter kopplade till 
åtagandet är upprättad. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Kultur och utbildning skapar 
förutsättningar för hela barnet hela 
dagen genom att främja ett livslångt 
lärande, ge rätt till lek, vila och 
meningsfull fritid. 

Tertial 1 2018 
 

Utbildning och certifiering 
(Gapminder) genomförs under 
maj månad. Kompetensinsatsen 
"Barn gör rätt om de kan" är 
under genomförande. 

Kulturgarantin erbjuds 
barn/elever i förskola och 
grundskola. 

Den marinbiologiska 
verksamheten har utvecklats och 
erbjuder samtliga barn och elever 
att ta del av verksamheten. 

Kvalitetsdialog med 
förskolechefer och rektorer 
genomförs. Under våren med 
fokus på verksamhetsresultat och 
under hösten fokus på 
elevresultat 

  

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Kultur och Utbildning är en attraktiv 
arbetsgivare 

Tertial 1 2018 
 

Analys av genomförd 
medarbetarenkät är gjord. 

Verksamhetsplan, mötesårshjul 
samt verksamhetsnära 
lönekriterier är under 
utarbetande. 

Kommunövergripande 
rekryteringsarbete fortsätter, 
testverktyg vid chefsrekrytering 
finns numera att tillgå inom 
förvaltningen. 

Förstelärare är utsedda och leder 
ett inom den egna enheten ett 
specifikt utvecklingsområde. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

Fritiden har genomfört 2 
aktiviteter och kommer att 
genomföra minst 6 aktiviteter 
(som inte är kopplade till idrott) 
under 2018. 

Arbetet med inventering av 
befintliga spontanidrottsytor 
kommer att påbörjas hösten 
2018. 

  

Kultur och Utbildning är en 
stödjande miljö för hälsa. 

Tertial 1 2018 
 

Nya krav och rutiner för 
uppföljning gällande drogpolicyn 
har skapats. Utöver 
förändringarna har även ett 
pilotprojekt genomförts 
tillsammans med 4 stycken barn- 
och ungdomsföreningar.  
Föreningarna var positiva och 
projektet har permanentas. 

DATE-materialet används inte i 
alla förskola och skolor. 

Det normkreativa arbetet 
fortlöper 

  

Kultur och Utbildning arbetar aktivt 
på ett sätt som bidrar till hållbar 
utveckling 

Tertial 1 2018 
 

Ett större antal förskolor och 
skolor har blivit Grön flagg-
certifierade. Dock kvarstår ett 
antal. 

Arbetet med att förbättra 
resultaten i Skolmat Sverige 
fortlöper. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Förskola 1 357 1 394 1 375 1 401 

Förskoleklass 298 303 305 304 

Grundskola 2 719 2 785 2 785 2 820 

Fritidshem 1 270 1 195 1 220 1 246 

Grundsärskola 44 52 42 56 

Besökare 
badanläggningar 143 978 54 296 150 000 135 000 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk 
verksamhet -0,2 -0,2 -0,6 -0,6 - 

Ledning och 
administration -3,2 -3,0 -9,0 -9,0 - 

Barnomsorg och 
utbildning i 
åldern 1-16 år -163,1 -162,8 -473,9 -471,9 2,0 

Fritidsverksamhet -20,3 -22,9 -59,5 -61,5 -2,0 

Summa -186,8 -188,9 543,0 543,0 - 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

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

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

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 1,7 2,1 5,4 5,4 

Kostnader -13,0 -13,1 -37,7 -37,7 

(varav kapitaltjänst) (-0,3) (-0,4) (-0,6) (-0,6) 

Summa -11,3 -11,0 -32,3 -32,3 

Verksamhet 

Den 20 mars hölls Kulturnämndens och Ystads Teater AB:s sammanträden på samma tid och plats. Förslag 
till ny kulturstrategi presenterades och diskuterades. Därefter fattade kulturnämnden beslut om att skicka ut 
strategin på remiss och Ystads Teater AB ställde sig bakom förslaget och beslutet. 

Som en följd av arbetet med ny kulturstrategi fattade kulturnämnden i april beslut om nya kulturstödsregler. 
En annan följd är att arbetet med att synliggöra kulturen, både kommunens egen kulturverksamhet och 
föreningarnas kulturarrangemang, har tagit ytterligare fart genom att bland annat att justera hemsidor, 
digitalisera kulturkalendern samt formge och införskaffa visuellt material som beachflaggor och roll-ups. 

Kulturcrew-projektet med stöd av Region Skåne har dragit igång på allvar med utbildningsdag den 18 
januari. 30 ungdomar från Ystad, Tomelilla och Simrishamn fick utbildning i ljud- och ljusteknik, 
marknadsföring och presentationsteknik på Ungdomens hus i Ystad. 

Löderups bibliotek bjöd in till premiär för Meröppet bibliotek lördagen den 7 april. Besökare i alla åldrar 
minglade, fikade och stod i kö för att få sitt meröppetkort. Under två timmar kom drygt femtio personer 
för att höra mer om de nya möjligheterna att använda biblioteket och en majoritet hann få sina nya kort. Nu 
håller Löderups bibliotek öppet varje torsdag förmiddag kl 9.30-11.30 för att de små barnen som ännu inte 
börjat i förskoleklass ska kunna träffa en bibliotekarie. Måndagar fortsätter bibliotekspersonalen att hålla 
öppet som tidigare kl 15-19. Varje torsdag stannar Bokbussen vid Löderupsgården kl 15.30-16. Meröppet 
är Löderups bibliotek måndag till fredag kl 16-22 och lördag till söndag kl 8-22. 

Efter det intensiva jubileumsåret på Klostret förbereds nu nästa stora utställning. Jordens hemligheter tar Ystad 
och museets samlingar som utgångspunkt i en utställning om yrket och vetenskapen arkeologi och öppnar 
i slutet av maj. 

Klostret och Konstmuseet deltog som medarrangörer i museernas vårmöte, en nationell konferens för 
museisektorn. Under en av tre konferensdagar erbjöds seminarier, samtal och visningar för representanter 
från hela Sverige. Klostret har också varit representerade på de svenska medeltidsmuseernas årsmöte i 
Sigtuna i februari samt Network of museums in the Baltic i polska Gdynia i april. 

Klostret har erhållit projektmedel från Region Skåne för att tillsammans med Österlens museum och 
Glimmingehus utveckla pedagogiken för att bättre nå ut till skolor i Österlenområdet. 

På Ystads konstmuseum har det under våren handlat om miljö- och genusfrågor. Detta har visats i två 
utställningar. På 3:e vån presenteras en stor separatutställning av Malmöbaserade konstnären Magnus 
Thierfelder vars verk handlar om människans relation till naturen. Thierfelder har också gjort en ny Artist’s 
Book i samband med utställningen och den har haft release på Konstmuseet i samband med att han deltog 
i ett kulturprat. Dessutom har konstnären gästat Konstmuseets instagramkonto. Samtidigt på 2:a vån har 
Österlen- och Berlinbaserade konstnärens Gittan Jönssons nya film ”Parallella linjer – ett kvinnohistoriskt 
dokument” visats och i samband med den gjordes det en utställning med några verk av utvalda kvinnliga 
konstnärer från samlingen. Hängning av konst från samlingen har ägt rum på bland annat Glemminge 
biblioteksfilial och Stadsarkivet. 

Ystads bibliotek har arrangerat bok- och språkcirklar. En gång i veckan bjuds det in till en språkcirkel på 
lättläst svenska. Talbokscirkeln vänder sig till personer som inte kan läsa tryckta böcker. Pocketbokkubben 
– läseklubb för unga vuxna - är populär med många deltagare. Biblioteket erbjuder också Läsecirkel för 
vuxna som är så välbesökt att gruppen får dela upp sig vid träffarna. 

Biblioteket arrangerade Inspirationsdag för högläsning för södra Skåne i samarbete med Medborgarskolan 
och Myndigheten för tillgängliga medier. Den vänder sig till personal inom LSS och Vård och Omsorg samt 
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frivilliga högläsare som besöker boenden. 

Ekonomi 

Kulturnämnden uppvisar ett resultat för perioden januari-april på -0,2 mkr, dock uppgår 
semesterlöneskulden till -0,5 mkr. Det innebär att exklusive semesterlöneskulden gick kulturnämnden 
+0,3 mkr. Överskottet hänför sig till att konstmuséets pengar för vård, visning och underhåll av konst 
kommer att användas till hösten då de ökar bemanningen för detta. 

Prognosen visar att kulturnämnden håller budgeten. 

Framtid 

Kulturmagasinets framtida placering har under en längre tid varit oviss. Planer finns nu för att flytta 
verksamheten till Köpingebro. Äskanden för 2019-2021 har gjorts för att kunna möjliggöra en flytt. 
Planeringen har påbörjats för att flytten ska kunna komma igång så snart budgetbeslut meddelats. 

För första gången arrangerar förvaltningen en endagsfestival för ungdomar. Det blir en öppen, drogfri och 
gratis festival den 19 juni med olika kulturaktiviteter och happenings under hela dagen/kvällen på området 
från Biblioteket, längs Åvallastråket och på Ungdomens hus. Det kommer att finnas en öppen scen i 
amfiteatern utanför Biblioteket där unga själva får möjlighet att uppträda och en av ungdomarna utvald 
artist/youtuber framträder. Det blir grafittimålning, DIY-club, DJ som spelar, skateevent, matservering med 
mera. Kulturcrew deltar i arbetet. Arrangemanget ska ske i samarbete med så många olika aktörer som 
möjligt för att göra detta till en dag med brett och varierat kulturutbud för våra unga. 

Den 4 maj arrangerar förvaltningen en kulturfrukost för kulturföreningar och andra kulturaktörer. 
Frukosten ska vara en mötesplats för samtal och information kulturaktörer emellan och arrangeras som en 
följd av arbetet med den nya kulturstrategin. Detsamma gäller fokus på det fortsatta arbetet med att 
synliggöra kulturen, både kommunens egen kulturverksamhet och föreningarnas kulturarrangemang. Detta 
görs genom att bland annat uppdatera hemsidor, digitalisera kulturkalendern samt att formge och införskaffa 
visuellt material som beachflaggor och roll-ups. 

Nästa riktigt stora produktion på Klostret är en ny stadshistorisk utställning om Ystads historia. För att 
säkerställa möjlighet att gå till botten med bakgrundsforskning, kunna presentera en samtidsrelevant 
utställning och använda tillgängliga resurser på bästa vis påbörjas planeringen under 2018, även om en rimlig 
invigning kanske inte ligger förrän tidigast 2020-21. 

Inför sommaren blir det invigning av Meröppet bibliotek i Svarte. Förutom att invånarna kan använda det 
återigen upprustade biblioteket kvällstid och på helger blir det också en satsning på läsaktiviteter och 
program. Det blir extra öppet för de små barnen. Ystads bibliotek lägger tid och kraft på att få 
förändringarna kring utökade öppettider samt meröppet med mer program och läsaktiviteter på plats. 

Ystads bibliotek bjuder på sommaraktiviteter med Läskul för barn på alla våra bibliotek, vid ett tillfälle i 
samarbete med Komtek. Det blir skattjakt, zombiemålning, superhjälteskola och mysterielösning utifrån 
utvalda boktips. Bibliotekets traditionella Sommarboken erbjuds parallellt. Stadsbiblioteket ska åter 
samarbeta med Ystad Sweden Jazz Festival med två konserter för barn. 

Ystads konstmuseum samarbetar med kuratorer från Oslo Kunstforening, Nationalmuseum på Island, 
Stadtiche Gallerie i Bremen, Tyskland och Gunnel Pettersson frilansande kurator på Österlen gällande 
produktioner av kommande utställningar. 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Genom ett rikt kulturutbud skapa 
attraktivitet inom besöksnäring och 
näringsliv 

Tertial 1 2018 
 

Kulturnämnden beslutade om 
nya kulturstödsregler 2018-04-18. 

  

Verka för ett beslut i 
kommunfullmäktige om en 
Ystadmodell för 1 %-regeln. 

Tertial 1 2018 
 

Beslut fattades i 
kommunfullmäktige den 18 mars. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Ökad attraktivitet och tillgänglighet 
till biblioteken för medborgarna och 
besökarna. 

Tertial 1 2018 
 

Meröpptet införs under året på 
Löderups och Svarte bibliotek. 

  

Anordna kulturarrangemang för 
ungdomar i samverkan med andra 
aktörer. 

Tertial 1 2018 
 

Kulturfestival för unga arrangeras 
i samverkan med andra aktörer 
på Åvallastråket den 19 juni. 

  

Samverka med kommunens 
filmverksamheter 

Tertial 1 2018 
 

BUFF kommer att genomföras 
under hösten. 

  

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

Tertial 1 2018 
 

686 följare på Facebook 2 maj. 
Samlad hemsida för Kultur Ystad 
förbereds. 

  

Kultur och Utbildning är en 
stödjande miljö för hälsa 
(inkluderande och tillgänglig) 

Tertial 1 2018 
 

Social omsorgs och 
Kulturavdelningens 
föredragsförslagt har godkänts 
som föredrag på Nordisk 
Conference of Music Therapy i 
augusti 2018. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Kulturgaranti ska finnas på Ystad 
gymnasium. 

Tertial 1 2018 
 

Program för hösten är klart. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Göra en plan för det framtida arbetet 
med samlingarna. 

Tertial 1 2018 
 

I samband med flytt av 
kulturmagasinet görs genomgång 
av allt material och hantering av 
detsamma. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Kultur och Utbildning ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Tertial 1 2018 
 

Arbetet med framtagande av ny 
kulturstrategi har skett i bred 
delaktighet med medarbetarna 
inom avdelningen. 
Kompetensutveckling som en 
följd av strategin kommer att 
planeras och genomföras. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Kultur och Utbildning arbetar aktivt 
på ett sätt som bidrar till hållbar 
utveckling (social, ekonomisk, 
ekologisk) 

Tertial 1 2018 
 

Stadsbiblioteket har arrangerat 
föreläsning om egen el med 
solceller 22 januari samt 
föreställning med verkstad 
återSKAPA den 22 februari. 

  

Stärka barns rättigheter i Ystads 
kommun. 

Tertial 1 2018 
 

ListenApp har använts 41 gånger 
hittills under året. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Täta ekonomiska uppföljningar i 
nämnden. 

Tertial 1 2018 
 

Prognosen visar att budgeten är i 
balans. 

  

Personal 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Utlånade medier 
totalt 199 108 73 008 210 000 210 000 

och per invånare 6,7 - 7,0 7,0 

Totalt antal 
besökare, 
Biblioteket 130 217 42 511 135 000 135 000 

Antal betalande 
besökare, Ystads 
konstmuseum 2 579 565 3 500 3 500 

Totalt antal 
besökare, Ystads 
konstmuseum 26 171 4 998 30 000 30 000 

Antal betalande 
besökare, Klostret 9 299 716 9 500 9 500 

Totalt antal 
besökare, Klostret 26 620 2 955 28 000 28 000 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

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

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

Bibliotek- och 
kulturverksamhet -10,1 -9,5 -29,4 -29,4 - 

Summa -11,3 -11,0 -32,3 -32,3 - 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Biblioteket, 
utrustning 
öppethållande 0,1 0,6 0,6 - 

Konstmuséet, inköp 
av konst 0,1 0,3 0,3 - 

Biblioteket, 
utlåningsautomater 0,1 0,3 0,3 - 

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

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 165,2 175,6 510,6 510,6 

Kostnader -188,9 -201,6 -524,0 -525,2 

(varav kapitaltjänst) (-43,6) (-45,3) (-87,2) (-87,2) 

Summa -23,7 -26,0 -13,4 -14,6 

Verksamhet 

Administration & utveckling Riktlinjer för nämndens ”småinvesteringar” har godkänts. På förvaltningen 
pågår arbetet inför att det nya datasäkerhetsdirektivet, GDPR, träder i kraft. Förvaltningen har, på uppdrag 
av kommunstyrelsen tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning och skickat dessa på remiss. Förvaltningen 
projektleder det mellankommunala utvecklingsprojektet Ystad som regional kärna, på halvtidskonferens i 
april fastställdes projektets målbild. I väntan på kommungemensam projektledare driver förvaltningen 
arbetet med projekt Hamnstaden från idé till genomförande, genom insatser för kommunikation, 
marktillgänglighet, hamnens utveckling, finansieringsformer och hållbarhetsambitioner. 

Stadsbyggnad Arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen är i planskrivningsfas efter att 
fullmäktige beslutat om strategier. I arbetet med planprogram Hamnstaden har samrådshandlingar tagits 
fram och i april togs beslut om samråd. Hittills i år har sju detaljplaner antagits; Mejeriet 7 och 8, Vrakbåten 
1, Glemminge 39:6 (skolan), Herrestad 3:1, områdesbestämmelser för Peppinge-Kåseberga, ÄDp 
Neutronen 1 och ÄDp Nybrostrand 19:10, de ger totalt möjlighet för cirka 150 bostäder. Arbetet med 
prioriterade planer fortsätter, Södra Hedeskoga är på samråd och Daggkåpan är på granskning. Kart- och 
mätningsenheten har märkt av en minskning av antal beställningar. I slutet av april har antalet beställningar 
ökat något. Husutsättningarna i det nya området i västra Nybrostrand har börjat beställas. 

Fastighet Byggnationen av ett nytt LSS-boende i Nybrostrand pågår och projektering av ny F-6 skola 
”Källan” pågår. Infrastrukturen i Öja industriområde är nästan klar, nya tomtpriser är antagna och 
industritomtförsäljning beräknas kunna påbörjas innan sommaren. Exploateringen med försäljning i 
Nybrostrand pågår och markupplåtelse i Trädgårdsstaden har inletts. Arbetet med att ta över hamnens 
arrenderade fastigheter pågår. 

Tekniska Gatuenheten har periodvis haft en intensiv vinterperiod med mycket snöröjning och 
halkbekämpning. På grund av vakant tjänst har arbetet med asfaltsplanen ännu inte startat. Parkenheten har 
kunnat göra mer trädfällning och beskärning i bland annat i Nybrostrand samt Sandskogen då fler 
helårsanställda än tidigare har arbetat under vintern. VA-utbyggnaden på landsbygden har fortskridit enligt 
tidplan, första utbyggnadsområdet i Öja by är nu färdigställt. Förslag till utbredning av nya 
vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter har upprättats och presenterats för berörda 
fastighetsägare. Ett underlag för beslut avseende framtida insamlingssystem för en- och tvåfamiljshus 
arbetas fram under våren. Avfall deltar i ett fimpprojekt för att minska nedskräpningen av fimpar vid 
busshållplatser 

Kost- och lokalvård Stora upphandlingar tar mycket av avdelningens centrala personalresurser, efter 
överprövning och arbete med nytt förfrågningsunderlag är nu livsmedelsavtalen och nya leverantörer på 
plats. Medarbetarundersökningens bra resultat har presenterades för personalgrupperna. Gemensamt arbete 
med handlingsplanen pågår med engagerade medarbetare. Avsaknad av personalresurser är ett stort 
bekymmer, personer som med kort varsel kan arbeta vid sjukdom, semester eller annan frånvaro. Det är 
redan idag nästintill omöjligt att finna framförallt utbildade kockar. Fler antal pooltjänster skulle lösa mycket 
av det dagliga arbetet, idag flyttas personal mellan enheterna för att ha komplett kompetens på alla enheter. 
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Ekonomi 

Helårsprognosen för samhällsbyggnadsnämnden visar på ett underskott på omkring 1,2 mkr som beror på 
att fastighetsverksamheten har underskott. Underskottet balanseras till viss del av att ett planerat centralt 
överskott, vilket får till följd att förvaltningsgemensamma utvecklingssatsningar inte kan genomföras. På 
stadsbyggnad respektive kost- och lokalvård finns det ingen möjlighet att planera för ett överskott. Tekniska 
har en större budget men också mer komplex ekonomi med intäkter från olika håll och stora kostnader. På 
grund av kostnaderna för årets vinterväghållning är det inte möjligt att planera för ett överskott på tekniska. 

Administration och utveckling prognostiserar för ett överskott på totalt 0,8 mkr. För att klara en budget i 
balans håller förvaltningen igen på centrala kostnader för utveckling och utredningar. Kostnader för 
konsultstöd för pris- och avtalsmodell för kostverksamheten har reserverats. För kollektivtrafik, som är på 
sitt andra år med fria seniorresor, är kostnaderna svårbedömda men prognostiseras för att ge lite överskott. 
Den politiska verksamheten har en budget i balans. 

Stadsbyggnad följer budget. Stadsbyggnads intäkter är svårbedömda. Intäkterna på plansidan har varit stora 
i början av året beroende på antalet antagna planer. Lika många planer kommer inte att antas i höst. I 
projektet planprogram Hamnstaden kommer det under resterande året göras revideringar av handlingar 
samt kompletterande undersökningar. Vid april månads uppföljning återstår cirka 1,0 mkr av Hamnstadens 
budget. 

Fastighet prognostiserar ett underskott på 2,0 mkr. Liksom tidigare redovisat byggde fastighets internbudget 
på en risk eftersom konton gällande underhåll var budgeterade i underkant. Avdelningen har haft höga 
kostnader för snöröjning, underhåll och muddring samt för myndighetskrav som till exempel obligatorisk 
ventilationskontroll. Nytt för året är dock en återbetalning på fastighetsskatten på cirka 2,0 mkr vilket sänker 
det tidigare prognostiserade underskottet på fastighetsavdelningen. 

Tekniska prognostiserar för helåret en budget i balans. Gata/Park/Trafik bedöms kunna hålla sig inom 
beslutad budget, trots att marsvädret gjorde att helårsbudgeten för vinterväghållningen överskridits. 
Enhetens prognos håller sig inom beslutad ram eftersom tillsättningen av ett antal vakanta tjänster avvaktas 
till slutet av året. Parkeringsavgifter kan ge ett överskott, vilket visar sig efter sommaren. 
Gatubelysningskostnader är svårbedömda då ökade driftkostnader är direkt kopplade till de investeringar 
som görs i befintligt nät och nya gatuprojekt. Avfalls intäkter är svårbedömda eftersom kunderna erbjudits 
miljörabatt i etapper. Kunderna får en rabatt på 20 % vid kompostering av matavfall, sista etappen kommer 
att påbörjas i höst. Prognosen för helåret är i nuläget ett nollresultat. Kvarvarande medel i fonden var vid 
årsskiftet 0,1 mkr. Vatten och avlopp prognoserar nollresultat. Kvarvarande medel i fonden var vid årsskiftet 
2,2 mkr. 

Kost- och lokalvård prognostiserar ett utfall i linje med. Åtgärder har bland annat varit att minska inköpen 
av ekologisk mat. Fair trade bananer, kaffe samt MSC märkt fisk köps fortfarande in. Ökade 
livsmedelspriser, utan höjda intäkter genom höjda portionskostnader, bidrar till att avdelningen måste hålla 
igen på kostnader där det är möjligt. 

Framtid 

Administration & utveckling Prioriterat framöver är att färdigställa revidering av styrdokument för 
effektivare och mer kvalitetssäkra rutiner. Dit hör delegationsordningen där översyn av delegationsansvar 
för avtal pågår. Även politiskt förankrad exploateringsprocess och en ny investeringsprocess som möjliggör 
framförhållning för en kommun i tillväxt behöver tas fram - inte minst för att säkra processerna när projekt 
Hamnstaden går vidare till nästa fas efter planprogram. 

Stadsbyggnad Prioriterat är översiktsplanen och planprogram Hamnstaden. Om riksdagen beslutar som 
planerat kommer planprocesserna att påverkas av nya standarder för planbeskrivningar och grundkartor. 
Planprogrammet för Hamnstaden kommer bearbetas under hösten och förslaget revideras. Detaljplanerna 
för Västra Sjöstaden etapp 3 och för Daggkåpan kommer förmodligen kunna antas under hösten. Antal 
beställningar till kart- och mätningsenheten förväntas öka något då det finns många färdiga byggklara tomter 
för både friliggande villor och flerbostadshus. 

Fastighet Upphandling av tillfälliga lokaler för skolor pågår, Hedeskoga och Köpingebro är de första som 
kommer få nya modulenheter. 

Tekniska Under året kommer parkenheten förutom normalskötsel ha mycket anläggningsarbeten inom 
Fokus byarna-projektet samt med renovering av lekplatser och spontanidrottsplatser. I maj fortsätter arbetet 
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med planering och projektering av VA-utbyggnad till Bjäresjö och Hunnestad. Till hösten tas ytterligare en 
tvåfacksbil i drift och därmed kommer kan alla abonnenter erbjudas möjligheten att sortera ut sitt matavfall. 
En regional avfallsplan som sträcker sig över tio år och är gemensam för de 14 ägarkommunerna i 
Sysavregionen ger möjlighet att få långsiktighet i det strategiska arbetet. 

Kost och lokalvård Angeläget att skapa en prismodell som täcker de verkliga kostnader för verksamheten 
och genom en relevant prisbild ger förutsättningar så att politiska ambitioner kan uppfyllas. Stor utmaning 
gällande personalen finns om inte arbetsmarknadsåtgärder skapas för att utbilda fler kockar. Mentorskap 
inom verksamheterna diskuteras för att fortbilda måltidsbiträden till kockar, för det krävs ekonomiska 
förutsättningar vilket saknas idag. Till hösten köps måltidsprogrammet Hantera som stöd för smidigare 
uppföljning av statistik, inköpsvolymer och priser. 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Ta fram detaljplaner, exploaterings-
förbereda och upplåta mark i en takt 
som motsvarar behovet av bostäder 
och som möter marknadens behov 
och möjliggör bostadspolitiskt mål. 

Tertial 1 2018 
 

Totalt finns planberedskap för 
cirka 1 100 bostäder (räknat från 
lagakraft detaljplan till 
startbesked lämnats). Hittills i år 
har detaljplaner för 146 bostäder 
antagits. Kommunal 
markförsäljning som kan 
möjliggöra bostäder har gjorts i 
Nybrostrand, Västra Sjöstaden 
och Trädgårdsstaden. Samlat har 
alla pågående plan- och 
exploateringsprojekt redovisats 
för nämnden i april. Remiss av 
riktlinjer för bostadsförsörjning 
pågår. Arbete med att införa e-
tjänst för tomtkö pågår. 

  

Arbeta för en utveckling av Ystads 
hamn och Hamnstaden 

Tertial 1 2018 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har 
beslutat om samråd av 
planprogram Hamnstaden och 
samråd pågår. 

Projekt Hamnstaden - från idé till 
genomförande drivs vidare, bland 
annat genom intern 
kommunikation om 
finansieringsmöjligheter och 
projektets syfte och process, 
inventering av kommunens 
fastighetsinnehav som hamnen 
arrenderat och som ska 
återlämnas. 

  

Tillgängliggöra och främja 
utveckling av besöksnäringen i 
Kåseberga 

Tertial 1 2018 
 

På olika vis pågår arbetet med att 
främja utvecklingen i Kåseberga. 
Frågan om betalparkering gick 
inte att lösa så snabbt som 
hoppats, delvis på grund av 
avtalsförhållanden och kostnad i 
förhållande till bedömd intäkt. 
Kollektivtillgängligheten drivs på, 
men inga besked än, planarbetet 
för Ebbas gård inleds efter 

  



Tertial 1 73(92) 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

sommaren varför säljsmaterial 
inte tagits fram än. Projektering 
av ny servicebyggnad på 
hamnplan pågår. 

Erbjuda handelsmark och tillgodose 
behovet av industrimark för nya 
etableringar. 

Tertial 1 2018 
 

Infrastrukturen i Öja 
industriområde är nästan klar, 
nya tomtpriser är antagna och 
industritomtförsäljning beräknas 
kunna påbörjas innan sommaren 
med 3d-modell som stöd. 
Förstudier har inletts för att 
eventuellt möjliggöra ytterligare 
verksamhetsmark vid 
Malmörondellen. 

  

Upprätthålla ett funktionellt och 
säkert trafiksystem i alla kommunens 
tätorter 

Tertial 1 2018 
 

Arbetet pågår på både strategisk 
och genomförandeinriktad nivå. 
Trafikstrategi för staden håller på 
att tas fram, som ett viktigt 
underlag för avvägning mellan 
intressen och inriktning för 
framtida beslut. Utredningar för 
att tydliggöra behoven för bättre 
framkomlighet på Dragongatan 
görs inom ramen för olika 
samverkansprojekt. Arbete med 
trafikprogram för Glemmingebro 
pågår och asfaltplan för 2018-
2019 har tagits fram. 
Regementsgatans ombyggnad 
pågår och Oskarsgatans parkering 
är snart färdigställd. 

  

Tillämpa 1%-strategin för konstnärlig 
gestaltning i genomförandet av 
investeringar och exploateringar, i 
enlighet med handlingsplan. 

Tertial 1 2018 
 

Strategin för konstnärlig 
gestaltning kommer att tillämpas i 
kommande investeringsprojekt. 
För projekt som byggs i år hade 
projektering och kalkyler gjorts 
innan handlingsplanenen för hur 
strategin ska tillämpats var klar, 
varför strategin inte tillämpas för 
dessa. I projekt "Källan" som 
projekteras under året kommer 
strategin att tillämpas. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Möjliggöra direktdialog mellan 
kommunens invånare och 
kommunen genom att hantera 
medborgarförslag, fokusbyarna-
projektet och proaktiv dialog med 
intressegrupper genom 
samrådsmöten. 

Tertial 1 2018 
 

Direktdialog med 
kommuninvånare görs inom 
ramen för Fokus byarna-
projektet, samverkansmöten med 
byalagsråd, tillgänglighetsråd och 
pensionärsråd samt genom 
möten med ungdomsfullmäktiges 
SAM-grupp enligt plan. 

  

Ta fram översiktsplan och strategiska 
program som visar kommunens 
övergripande strategier och 
ställningstaganden samt tillämpa 
dessa. 

Tertial 1 2018 
 

Förvaltningens arbete med 
översiktsplan och strategiska 
processer - såväl översiktsplan 
för kommunen Ystad som 
Trafikstrategi - drivs vidare som 
planerat. Resurser har inte räckt 
för att under våren prioritera 
arbetet med Rekreations- och 
grönstrukturprogram. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Förstå näringslivets behov i 
handläggning och bidra med resurser 
för att erbjuda tidiga kundmöten där 
komplexa företagsärenden prioriteras 
och samordnas 

Tertial 1 2018 
 

Genom engagemang inom 
komplexa företagsärenden skapas 
bättre förståelse för att möta 
näringslivets behov och kunna ge 
intressenter råd och få smidiga 
processer inom kommunen. 
Utmaningen är att få resurser att 
räcka till för samverkan och så 
snabb handläggning som 
näringslivet önskar. 

  

Föra kontinuerlig dialog med 
näringslivets företrädare och bereda 
möjlighet för unga att praktisera och 
sommarjobba på förvaltningen. 

Tertial 1 2018 
 

Proaktivt arbete på olika nivåer är 
förvaltningens bidrag till att på 
sikt minska ungdomsarbetslöshet: 
Genom att erbjuda 
sommarpraktikplatser och genom 
att föra aktiv dialog med 
näringslivets företrädare inom 
näringslivsråd och krögarmöte. 
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Bygga ut VA på landsbygden enligt 
beslutad prioritering i vattenplanen. 

Tertial 1 2018 
 

VA på landsbygden planeras och 
byggs ut enligt plan, först ut är 
Öja by som färdigställs i vår, 
därnäst kommer Bjäresjö och 
Hunnestad. Nya VA-ledningar 
läggs ned i samband med 
vägentreprenörer, t ex i 
Regementsgatan. 

  

Arbeta kontinuerligt med förbättrad 
service och bemötande 

Tertial 1 2018 
 

Satsningar för att underlätta 
service, och på sikt möjliggöra 
mer e-tjänster, görs genom 
förbättra kartportal, databaser 
och interna utbildningsinsatser. 
Levande diskussion pågår om 
bemötande på verksamheterna. 
Kommunens värdegrund har inte 
implementerats i så hög 
utsträckning än eftersom 
workshoptillfällena som erbjudits 
blivit fullbokade. 

  

Tillhandahålla kvalitativa måltider för 
att tillgodose behovet från skola och 
omsorg utifrån ett helhetsperspektiv 
på måltidsupplevelse. 

Tertial 1 2018 
 

Samarbete har etablerats med de 
köpande förvaltningarna, 
gruppen för hållbar mat träffas 
regelbundet för dialog och 
uppföljningar. Åtgärder för bättre 
måltider för äldre utförs 
successivt enligt framtagen 
handlingsplan. 

  

Upprätthålla kvalitet och attraktion i 
Ystads allmänna platser och den yttre 
miljö samt arbeta för en attraktiv 
stadskärna. 

Tertial 1 2018 
 

Arbete för stadskärnan och den 
yttre miljön pågår, både strategisk 
dialogarbete och praktiska 
åtgärder. Revideringen av 
stadsmiljöprogram har inte 
kunnat prioriteras, men 
stadsmiljögruppen träffas 
regelbundet. Utredning om 
fontänernas vatten pågår. 
Projektet om att använda tångs 
som resurs pågår men med vissa 
omtag och fördröjningar. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Erbjuda goda utvecklingsmöjligheter 
för medarbetarna så att samhälls-
byggnadsförvaltningen kan vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Tertial 1 2018 
 

Arbetet med uppföljning och 
handlingsplaner efter 
medarbetarundersökning pågår. 
Där det finns behov och 
önskemål tas successivt policys 
fram som stöd till villkor för t ex 
arbete hemifrån och 
utbildningssatsningar. Tidigare 
framtagna handlingsplaner, t ex 
för friskvård, tillämpas. 
Förvaltningens största utmaning 
för utvecklingsmöjligheter just nu 
är att arbetsbelastningen är hög 
och tid för proaktiva insatser 
saknas. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Främja hållbart resande i Ystads 
kommun och driva kommunen egna 
fordon fossilfritt. 

Tertial 1 2018 
 

Arbete för hållbart resande och 
fossilfria fordon pågår på flera 
håll - genom 
kollektivtrafiksatsningar och 
successiv övergång till HVO-
bränsle eller el för fordons 
framdrift. 

  

Köpa in livsmedel utifrån hållbar 
mat-policyn, med ökande andelar av 
ekologisk och fairtrade, samt när det 
är möjligt närodlat/näruppfött. 

Tertial 1 2018 
 

Förvaltningen arbetar på olika vis 
i linje med hållbar mat-policyn, 
inom det budgetutrymme som 
finns: med råvaror i säsong, 
minskat matavfallsatsningar, 
strävan efter svenskt kött och 
fairtrade. Åtagandet, att fullt ut 
nå de mål som uttrycks i hållbar 
mat policyn, bedöms dock inte 
nås och samtidigt klara budget i 
balans-målet. 

  

Kommunens vattentäkter ska ha ett 
långsiktigt skydd 

Tertial 1 2018 

Arbetet pågår för att skydda 
kommunens vattentäkter genom 
att ändra vattenskyddsområdenas 
föreskrifter där en stor mängd 
markägare berörs och kräver 
omfattande informationsarbete. 
Kapacitetsutredningar om 
Glemmingebro vattenverk pågår 
för att möjliggöra att Löderup 
strandbad kan få kommunalt 
vatten. 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

I översiktsplanearbetet tydliggöra 
allmänna intressen och avvägningar 
mellan motstridigintressen samt ta 
fram tydlig miljökonsekvens-
beskrivning av kommunens 
utvecklingsstrategier. 

Tertial 1 2018 
 

I det pågående arbetet med 
översiktsplan för kommunen 
Ystad är avvägningen mellan 
olika allmänna intressen och 
framtida hållbar markanvändning 
en viktig del. Skyfallskartering har 
ännu inte påbörjats. Med 
klimatförändringar och framtida 
ökad frekvens av extremväder 
behöver skyfall, liksom stigande 
havsnivåer, än mer beaktas i 
planering och beslut. 

  

Utveckla Ystads gröna strukturer och 
rekreationsvärden 

Tertial 1 2018 
 

För inriktning av utveckling av 
gröna strukturer och satsningar 
på rekreation pågår arbetet med 
program, det har dock inte 
kunnat prioriteras under våren. 
Underlag för ställningstagande i 
översiktsplan om 
husbilsparkeringar och campingar 
har tagits fram. 

  

Tillhanda hålla fastigheter för 
kommunens verksamheter samt 
förvalta och vårda kommunens 
lokaler. 

Tertial 1 2018 
 

Ystadstandarden för t ex 
materialval i kommunens lokaler 
tillämpas kontinuerligt. 
Förvaltningens lokalvårdsarbete 
har certifierats. Översyn av 
tillgänglighet till kommunens 
lokaler har gjorts och kommer att 
tydligare kommuniceras på 
ystad.se. 

  

Främja minskat avfall och ökad 
avfallsåtervinning genom att följa 
avfallsplanen, samt erbjuda 
matavfallssortering inom hela 
kommunen. 

Tertial 1 2018 
 

Förvaltningens arbete för att 
minimera avfall och öka 
avfallsåtervinning pågår på olika 
nivåer. Framtida flerkärlssystem 
och hushållsnära 
insamlingssystem utreds. Snart 
kan matavfallinsamling erbjudas i 
kommunens alla delar. Olika 
beteendeförändrande 
kommunikationsprojekt 
genomförs. 

  

Främja rekreation, spontanlek och 
cykelanvändandet i Ystad 

Tertial 1 2018 

För att främja och som underlag 
för framtida satsningar tas ett 
lekplatsprogram fram och 
planering pågår för att renovera 
två spontanidrottsplatser. 
Cykelvägen mellan Sövestad och 
Hedskoga byggs. Utredning för 
tillgängligt havsbad pågår. 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Genomföra investeringsprojekt i 
allmänna platser, fastigheter och VA-
utbyggnader enligt budgetbeslut. 

Tertial 1 2018 
 

Investeringsprojekt inom 
fastighetsavdelningen drivs enligt 
plan även om tidskrävande omtag 
behöver göras när beställande 
nämnders beställningar, önskemål 
och ambitioner inte ryms inom 
beslutad budget. Bristen på 
byggprojektledare märks av. 
Investeringsprojekt på tekniska 
avdelningen drivs i stort enligt 
plan men vissa omprioriteringar 
har behövts göras för att hantera 
resursbrister. Bristen på 
kompetenta konsulter och 
entreprenörer märks genom 
bristande intresse, bristfällig 
kvalitet på underlag och höga 
anbudspriser. 

  

Fastighetsverksamheten och 
kommunens internhyresmodell samt 
kostverksamheten ska vara 
kostnadstäckande och ge möjlighet 
att nå såväl budget i balans som mål. 

Tertial 1 2018 
 

Arbetet med att se över 
internhyresmodell pågår och 
beräknas vara klart till årsskiftet. 
Kostdataprogrammet Hantera 
har köpts in för att kunna följa 
upp kostinköp effektivare och på 
sikt kunna spåra vad som är 
kostnadsdrivande och olika 
målvärden. Arbetet med att ta 
fram en ny prismodell och avtal 
för kostverksamheten har inletts 
genom att precisera behov och 
upphandla konsult - men ingen 
konsult har lämnat anbud för att 
åta sig uppdraget. 

  

Energianvändningen i det 
kommunala fastighetsbeståndet ska 
minska 

Tertial 1 2018 
 

Energieffektiviserande åtgärder 
pågår enligt plan, och beräknas 
vara klart till årsskiftet. För de 
nya fastighetsprojekt som pågår 
tillämpas Energiklass Silver. 
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Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Fastighet     

Fastighetsunderhåll 
kr/kvm 130 * 150 150 

Mediaförsörjning 
kr/kvm (el, vatten och 
värme) 131 * 139 139 

Mark- och exploatering 
bostäder     

Tecknade köpeavtal 
privatperson 13 * 20 15 

Markanvisning exploatör 
(uppges i antal bostäder) 108 * 50 85 

Exploatering 
verksamheter     

Industri-/handelsmark 11 700 * 15 000 15 000 

Stadsbyggnad     

Antal antagna/ 
godkända detaljplaner 8 7 8 10 

Antal godkända 
översiktsplaner/ 
fördjupade 0 0 - 0 

Antal pågående 
detaljplaner 22 20 25 24 

Antal program 1 0 2 2 

Antal 
förrättningsförberedelser 13 1 15 10 

Antal husutsättningar 128 21 50 90 

Antal grundkartor 5 1 8 6 

Antal nybyggnadskartor 118 37 80 100 

Antal bostäder i 
planberedskap  1 100 300 1 150 

Avfallverksamhet     
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Mängd brännbart 
hushållsavfall, ton 7 006 * 7 200 7 200 

Mängd brännbart 
hushållsavfall, kg/inv 238 * 244 244 

Mängd matavfall, ton 1 171 * 1 200 1 200 

Vatten och avlopp -
verksamhet  *   

Antal kbm prod. Vatten 3 100 000 * 2 600 000 2 800 000 

Antal kbm sålt vatten 2 500 000 * 2 200 000 2 300 000 

Kost- och Lokalvård     

Antal portioner, skola, 
förskola (lunch) inkl. 
pedagoger 666 639 * 630 000 666 000 

Antal portioner, 
äldreomsorg, lunch 
pensionärer 30 975 * 30 000 31 000 

Antal portioner, 
äldreomsorg, 
matdistribution 50 392 * 44 000 50 000 

Inköp av ekologiska i % 
mot totala 
livsmedelsbudgeten 
(För- och grundskola) 22 % * 25 % * 

* Redovisas i årsbokslutet 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk 
verksamhet -0,3 -0,2 -0,8 -0,8 - 

Administration 
och utveckling -4,2 -0,6 -4,8 -4,0 0,8 

Fastighet 2,5 2,1 52,8 50,8 -2,0 

Stadsbyggnad -2,7 -3,1 -8,7 -8,7 - 

Tekniska 
- gata/park/trafik -15,3 -20,1 -44,9 -44,9 - 

Tekniska - avfall -0,2 0,0 0,0 0,0 - 

Tekniska - vatten 
och avfall 0,0 -1,8 0,0 0,0 - 

Kost och 
lokalvård -3,5 -2,3 -6,9 -6,9 - 

Summa -23,7 -26,0 -13,4 -14,6 -1,2 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Surbrunnsskolan -0,3 -53,7 -50,0 3,7 

Nytt 
trapphusboende 
LSS 2017 -7,4 -38,4 -38,4 0,0 

Parkskolan, 
projektering -0,2 -19,3 -19,3 0,0 

Fastighetsunderhåll, 
planerat -1,7 -11,0 -11,0 0,0 

Samlingsprojekt 
energioptimering -2,2 -6,3 -6,3 0,0 

Klimatkompenserad 
komfortkyla -0,3 -4,0 -4,0 0,0 

Regementsgatan -2,7 -23,8 -15,8 8,0 

Källesjövägen -0,2 -8,8 -4,8 4,0 

Samlingsprojekt 
beläggning -2,4 -7,0 -7,6 -0,6 

Dragongatan 0,0 -6,9 -6,9 0,0 

Vatten- och 
avloppsutbyggnad -4,6 -15,6 -5,4 10,2 

Investeringar vatten 
och avlopp 
infrastruktur 0,0 -15,0 -15,0 0,0 

Övriga investeringar -22,3 -107,3 -95,0 12,3 

Summa -44,3 -317,2 -279,5 37,6 

Upphandling för Parkskolan kommer att ske under sommaren 2018 

Optimeringsprojekt pågår på Edvinshemsskolan 

Äldreboendena Ljuskällan och Vigavägen kommer få nya klimatanläggningar under 2018 

Arbetet med ombyggnationen av Regementsgatan pågår och följer planerad tidplan där projektet beräknas 
vara klart till sommaren 2019. 

Gång- och cykelvägen längs med Kristianstadsvägen är färdigställd. 

Ombyggnationen av Dragongatan är klar och ett aktivt farthinder har anlagts för första gången på en 
statlig väg. 

Ombyggnationen av Herrestadsgata är nästan helt klar, endast mindre justeringar efter besiktningen 
kvarstår. 

Ombyggnationen av parkeringen vid Oskarsgatan är nästan helt klar och parkeringen är nu öppen. 

Projektering inför ombyggnation av Källesjövägen pågår. Byggnationen kommer att starta under hösten. 

Nedraby vattenverk har slutredovisats i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förnyelseinvesteringen av vatten- och avloppsledningsnätet har fortlöpt. 

Utbyggnaden av VA till Öja by är klar och besiktning ska ske i maj. 
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Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr 

Projekt 
Utfall totalt t o m 

180430 Budget totalt Prognos totalt 
Avvikelse 

progn/budg 

Parkskolan, 
projektering 0,2 31,4 31,4 - 

Nytt 
trapphusboende LSS 
2017 7,4 39,0 39,0 - 

Energieffektivisering 2,2 58,2 58,2 - 

Surbrunnsskolan 0,3 250,0 250,0 - 

Dragongatan 0,1 7,0 7,0 - 

Källesjövägen 0,4 9,0 9,0 - 

Regementsgatan 6,0 27,0 27,0 - 

Vatten- och 
avloppsutbyggnad 19,0 110,0 110,0 - 
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10  Myndighetsnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter  2,2  2,2  4,8  4,8 

Kostnader  -2,8  -3,0  -8,1  -8,1 

(varav kapitaltjänst)     

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

Verksamhet 

Antalet inkommande ärenden har varit fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens 
tjänster. Under perioden inkom 231 bygglovsansökningar, inklusive marklov och rivningslov, 7 ärenden om 
förhandsbesked samt 55 anmälningsärenden (eldstad, bygglovsbefriade åtgärder, ändring av ventilation, 
ändring av bärande konstruktion och rivningsanmälan). Sammanlagt har 156 bygglov beviljats, varav 9 för 
nybyggnad av enbostadshus (enbostadshus och radhus) med 15 lägenheter, 1 för flerbostadshus med 
sammanlagt 20 lägenheter. Sammanlagt har 42 nya bostäder beviljats och 31 anmälningar. Flertalet har fått 
tekniskt samråd inom tio dagar efter det att de har begärt det. Antal slutbesked är 148, varav 13 för nya 
bostäder. 

Verksamheten har påverkats av att ytterligare en handläggare började i slutet av februari. Enheten fick då 
möjlighet att börja arbeta på ett annat sätt under ärendegenomgången, som på sikt kommer att korta 
handläggningstiden. Verksamheten har kontinuerligt arbetat med att förtydliga och förbättra 
informationsmaterial, mallar, rutiner och skapa goda förutsättningar för att ansökningar ska vara så 
kompletta som möjligt när de lämnas in och för att korta handläggningstiderna. 

En omfattande kulturmiljöinventering är gjord inom Ystad, ett bra stöd för bygglovsenheten. 

Inför bytet av system för digital arkivering har behovet av samordning med hela kommunen tidigare 
identifierats och bygglovsenheten avvaktar tills detta är beslutat. Bygglovsenheten har påbörjat övergången 
till en digital bygglovsprocess genom medverkan i ett projekt som drivs av Boverket kallat ”Får jag lov?”. 
Undersökning av nytt ärendehanteringssystem med tillhörande digitalt ritningsarkiv pågår, då nuvarande 
system är från 1999. Det är av stor vikt att ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsenhetens ärenden 
är kompatibelt med det digitala arkiveringssystem som kommunen beslutar sig för att använda. 

Ett omfattande arbete pågår för att förbereda införandet av de nya dataskyddsreglerna (GDPR), som ska 
vara klart 25 maj i år. 

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

Hittills i år har 42 trafikärenden tagits upp i myndighetsnämnden varav 41 är lokala trafikföreskrifter 
respektive föreskrifter antagits. Totalt 81 tillfälliga lokala trafikföreskrifter har beslutats i delegation. 

Inga ansökningar om strandskyddsdipsens har beslutats, men 7 samråd för strandskyddsdispenser har hållits. 

Ekonomi 

Kostnaderna för både den politiska verksamheten och bygglovsverksamheten följer budget. Intäkterna för 
bygglovsverksamheten är något högre än budgeterat vilket beror på högre tillströmning av ärenden under 
vårvintern, och att enheten också uppmuntrar byggherrar att söka lov i god tid före sommarsäsongen när 
många gör tillbyggnader och förändringar. Prognosen för helåret är en budget i balans. 

Framtid 

Under det kommande året förväntas bostadsbehovet vara osedvanligt högt, vilket innebär att antalet ärenden 
och ärendens storlek kommer att öka. Den stora utmaningen för kommunen blir att klara bostadsbehovet 
genom att effektivisera varje led i processen, där bygglovsprövningen är en del. Bygglovsenheten kommer 
att förbereda för e-tjänster genom införandet av nytt ärendehanteringssystem, då nuvarande system är från 
1999 och inte uppdateras längre. KMTech, som är enhetens digitala ritningsarkiv, är nedlagt och kan när 
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som helst sluta att fungera. För allmänheten får KMTech stängas ner från och med maj på grund av GDPR, 
och det bidrar till ett stort tryck på enhetens expedition som kommer att få in fler beställningar av ritningar. 
Det långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. För att 
uppnå målet krävs ett modernare ärendehanteringssystem med ett tillhörande digitalt ritningsarkiv samt ett 
e-arkiv. Bygglovsenheten är i stort behov av att anpassa sig till utvecklingen av den digitalisering som pågår 
i samhället. 

Under 2018 kommer enheten att handlägga ärenden för flera större byggnationer och verksamheter. 
Parallellt med det fortsätter antalet ärenden rörande om- och tillbyggnader av småhus att inkomma. Det är 
av största vikt för bygglovsenheten att ny personal introduceras väl i arbetsuppgifterna och att 
kärnverksamheten med lov-, kontroll och tillsynsärenden prioriteras. Införandet av de nya bygglovsbefriade 
åtgärderna som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att 
vår tillgänglighet och service till medborgarna kommer att ta mer granskningstid i anspråk. Det blir en svår 
utmaning att minska handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet. 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Främja och verka för det 
bostadspolitiska målet. 

Tertial 1 2018 
 

Nämnden verkar för 
bostadsbyggande och följer upp 
för att kunna ge kommunen god 
kännedom hur 
bostadsförsörjningen utvecklas. 

  

Bygglovsenheten ska ha en rationell 
och effektiv bygglovshantering. 

Tertial 1 2018 
 

Åtgärder, t ex i form av nya 
praktiska rutiner, för att 
möjliggöra en rationell 
bygglovshantering har införts och 
resultat märks redan. 

  

Antalet ärendet som kräver 
kompletteringar ska minska jämfört 
med 2017 

Tertial 1 2018 
 

Åtgärder för att kompletteringar 
ska minska införs successivt, 
bland annat informationsinsatser 
så det ska vara lätt att göra rätt, 
vilket bedöms ge gott resultat. 

  

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

Tertial 1 2018 
 

Med full bemanning på 
bygglovsenheten och god dialog 
med exploateringssidan 
informeras nu i tidigt skede av 
större exploateringar om 
processer och regelverk. I vissa 
projekt deltar en 
bygglovshandläggare i tidig 
dialog. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Nämnden ska verka för en utveckling 
mot digital handläggning och 
möjlighet för medborgare att söka 
bygglov via e-tjänst 

Tertial 1 2018 
 

Förarbete i projektform med 
andra kommuner pågår för att 
successivt kunna utveckla digital 
handläggning och underlätta för 
införande av e-tjänst. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

Handläggare deltar i tidiga 
dialoger för att möta näringslivets 
behov och underlätta för att 
Ystads näringsliv ska utvecklas 
och även på sikt kunna ge arbete 
åt unga. På kort sikt har enheten 
bidragit till minskad 
ungdomsarbetslöshet genom att 
ta emot LIA-praktikant och 
erbjuda sommarpraktik. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Nämnden ska arbeta med förbättrad 
service och bemötande inom 
förvaltningens verksamhetsområden 

Tertial 1 2018 
 

Kontinuerlig dialog om 
bemötande och god service pågår 
som en lärande organisation. 

  

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

Tertial 1 2018 
 

Tillsynsverksamheten är nu fullt 
effektiv och ärendemängden har 
kunnat betas av. 

  

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

Kompetensplaner upprättas, 
handlingsplan för att komma 
tillrätta med frisknärvaro 
tillämpas och arbetsmiljöfrågor 
lyfts regelbundet. Rutiner för att 
arbeta hemifrån och om Hot och 
våld har tagits fram efter 
önskemål. Att åtgärderna ger 
resultat visa det positiva resultatet 
av medarbetarundersökningen. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Nämnden ska hantera 
strandskyddsärenden på ett 
rättssäkert och effektivt sätt. 

Tertial 1 2018 
 

Strandskyddsärenden hanteras 
rättssäkert och effektivt. 

  

Nämnden ska verka för en hög 
trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade 
trafikanter och barn och unga 

Tertial 1 2018 
 

I enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens 
framtagna hastighetsplan har 
beslut tagits om 40 km/h i alla 
byar där det är definierat som 
tätbebyggt område, med vissa 
motiverade undantag. De nya 
hastighetsgränserna mottas 
positivt av byalagen. Arbetet med 
att se över hastigheter vid skolor 
pågår. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Nämnden ska ha en 
kostnadstäckningsgrad på 70 % för 
bygglovsenheten – innebär att 
nämnden till 30% ska 
skattefinansiera god service och 
information. 

Tertial 1 2018 
 

Än för tidigt att se hur 
bemanningen på 
bygglovsenheten, möjligheten att 
beta av taxefinansierade ärenden 
och samtidigt hantera rådgivning 
för bygglovsbefriade åtgärder 
påverkar 
kostnadsteckningsgraden. 

  

Personal 

 

Frisknärvaron gäller för hela stadsbyggnadsavdelningen. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Antal bygglov 414 156 500 500 

Antal samråd 222 66 200  

Antal anmälan 110 31 150 150 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -0,2 -0,1 -0,4 -0,4 - 

Bygglovsverksamhet -0,4 -0,7 -2,9 -2,9 - 

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

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Digitalt arkiv 0,0 -0,4 -0,4 - 

Summa 0,0 -0,4 -0,4 - 
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11  Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 0,7 0,1 0,5 0,3 

Kostnader -1,6 -1,1 -3,9 -3,7 

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

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

Verksamhet 

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsverksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn. 
Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner har ett gemensamt handläggarkansli med placering i Tomelilla. 

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs bland annat av Föräldrabalken, Lagen om god man för 
ensamkommande barn och Förmynderskapsförordningen. Nämndens uppgift är att fatta beslut och utöva 
tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Även att bereda tingsrättens förordnanden och att 
rekrytera och utbilda ställföreträdare ingår i nämndens uppgifter. 

Överförmyndarenheten i Tomelilla omfattas 1 januari 2018 av 5,7 heltidstjänster, varav 2,4 heltidstjänster i 
dagsläget utgör Ystads del. 

Ekonomi 

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter årets första fyra månader ett överskott i förhållande till 
budget på 0,2 mkr. Överskottet finns på överförmyndarverksamheten och beror på lägre kostnader för 
uppdragstagare än vad som budgeterats. Allt eftersom årsräkningarna från uppdragstagare behandlas 
förväntas överskottet minska och prognosen är att Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd kommer att ha ett 
nollresultat vid årets slut. 

Framtid 

Med ökat antal äldre i kommunen förväntas stödet genom ställföreträdare att öka. Det är också fler och fler 
yngre vuxna som genom funktionsnedsättning har svårigheter att klara sina ekonomiska och personliga 
angelägenheter och som är i behov av stöd från god man eller förvaltare. 

Det nya ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn och unga som trädde i kraft 1 juli 
2017 förändrar förutsättningarna för överförmyndarnämnden i och med att återsökning av utbetalda 
arvoden och andra omkostnader för gode män till ensamkommande inte längre är möjligt. Detta har ersatts 
av en schablon som utbetalas till anvisningskommunen. Kostnader för utbetalda arvoden kommer i större 
utsträckning belasta nämnden. 

Ny lagstiftning i form av ny förvaltningslag, GDPR (dataskyddsförordningen) samt Lagen om 
framtidsfullmakter kommer att ställa nya och i vissa fall utökade krav på handläggningen inom 
överförmyndarnämndens område. 

Överförmyndarnämnden förväntar ett ökat antal ärenden där ställföreträdarens arvode enligt lag ska belasta 
kommunen. Detta beror på att fler huvudmän inte har de inkomster eller förmögenhet som gör att de enligt 
Föräldrabalken själva ska bekosta sina arvoden. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Undersöka möjligheter att 
effektivisera handläggningen vid 
beredning av tingsrättens beslut om 
förordnande av ställföreträdare. 

Tertial 1 2018 
 

Ej ännu inte genomfört. Planeras 
att genomföras september 2018. 

  

Vidareutveckla huvudmannens 
delaktighet inför förordnanden av 
ställföreträdare. 

Tertial 1 2018 
 

Huvudmannen får alltid 
möjlighet att träffa förslag på god 
man om man önskar. 
Intresseanmälan ska förbättras så 
att den ger mer information om 
språkkunskaper, 
utbildningsbakgrund, 
yrkeskompetens samt 
intresseområden. Ska vara klart 
senast den 1 september 2018. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Utveckla metoder och dokumentera 
dessa för att förbättra granskningen 
av årsräkningar. 

Tertial 1 2018 
 

Granskning av årsräkningar för 
2017 pågår och enheten räknar 
med att klara uppsatta mål. Tre 
informationstillfällen har 
genomförts inför inlämnande av 
årsräkningar i början av 2018. 
Förgranskning av årsräkningarna 
har gjorts och begäran om 
kompletteringar har sänts ut till 
dem som inte har sänt in 
årsräkning som är komplett för 
granskning. Ingen årsräkning har 
ännu i år granskats med 
anmärkning. 

  

Avsluta arbetet med stödmaterial för 
likvärdig bedömning och lagtolkning 
av ärenden av samma art. 

Tertial 1 2018 
 

Görs kontinuerligt under året. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Tertial 1 2018 
 

En utbildningsplan har upprättats 
och en grupp med representanter 
från olika kommuner har bildats 
för att fortsätta arbetet med 
gemensamma utbildningar för 
ställföreträdare. En gemensam 
utbildningsdag planeras till 
hösten. Två cirklar i 
studiecirkelform för nya gode 
män och förvaltare har 
genomförts under våren 2018. 

  

Säkerställa att handläggarna har 
aktuell kompetens för 
arbetsuppgiften. 

Tertial 1 2018 
 

Handläggarna har deltagit i 
utbildningsdagarna 
Överförmyndarnyheter 2018, 
föreläsning om nya 
förvaltningslagen, två dagar om 
förmyndarskapsrätt samt 
föreläsning om GDPR. Enheten 
har tillsammans med flertalet 
andra kommuner genomfört två 
utbildningsdagar med tema 
förmyndarskapsrätt. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Utarbeta en strategi för att inom 
överförmyndarverksamheten utveckla 
kunskaperna om miljöhandlings- och 
folkhälsoprogrammen. 

Tertial 1 2018 

Folkhälso- och miljöstrateg är 
inbjudna till möte med enheten i 
maj 2018. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Förbättra systemen för 
ledning/styrning och intern kontroll. 

Tertial 1 2018 

Verksamhetsplan för enheten har 
upprättats för 2018. Ny risk- och 
väsentlighetsanalys och intern 
kontrollplan har utarbetats och 
antagits av nämnden. 
Delegationsordningen kommer 
att arbetas om i samband med att 
nya förvaltningslagen samt 
GDPR träder i kraft. Enheten 
bevakar fortlöpande utvecklingen 
av ärendemängd och rapporterar 
detta på nämndens sammanträde. 
Uppföljningen av kostnaden för 
ensamkommande barn görs 
enligt plan. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Antal ärenden     

Förmyndarskap 109 119 100 130 

Förvaltarskap 38 35 35 40 

God manskap 280 276 350 280 

Under utredning 15 12 - - 

Totalt 442 442 485 450 

Åtaganden     

Utse god man för 
ensamkommande 
barn inom fem 
arbetsdagar efter 
ansökan 100 % 100 % 100 % 100 % 

Granska minst 80 % 
av årsräkningar 
senast den 30 juni* 100 % - 100 % 100 % 

Årligen genomföra 
sex 
utbildningstillfällen 
för ställföreträdare 6 5 6 8 

*Granska årsräkningar enligt fastlagda rutiner och vidta de åtgärder som krävs. Minst 80 % av 
årsräkningarna ska vara granskade och beslutade senast den 30 juni, resterande senast den 31 oktober, 
under förutsättning att de inkommit senast den 1 mars och innehåller kompletta underlag. 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet - - -0,1 -0,1 - 

Ställföreträdare -0,5 -0,4 -1,7 -1,7 - 

Överförmyndarkansli -0,4 -0,6 -1,6 -1,6 - 

Summa -0,9 -1,0 -3,4 -3,4 - 
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12  Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170430 Utfall 180430 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 622,8 647,9 1 958,3 1 968,7 

Kostnader -129,9 -134,7 -495,9 -489,4 

(varav kapitaltjänst) -0,1 -0,1 -49,9 -49,9 

Summa 492,9 513,2 1 462,4 1 479,3 

Ekonomi 

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en positiv avvikelse mot budget med 
16,9 mkr. 

Skatteintäkter: Skatteintäkter förväntas få en positiv budgetavvikelse på totalt 6,5 mkr. Prognosen är 
baserad på senaste cirkuläret från Sveriges Kommuner och Landsting som är daterat 2018-04-27. 

Finansnetto: Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är 
fortsatt väldigt låg i Sverige. Överskottet från kommunens gemensamma finansiering förväntas ge ett 
överskott på totalt 11,6 mkr där 3,8 mkr beror på räntenivån och 7,8 mkr är andra finansiella poster där en 
utbetalning från Kommuninvest på 7,7 mkr är den största förklaringen. 

Pensionskostnader: Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett underskott med 1,2 mkr. 

 


