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Året som gick - viktiga händelser
 
Ytterligare ett år ska läggas till handlingarna. Precis som 
alla andra år så var år 2014 inte likt något annat. Det är 
dags att här reflektera kring och redovisa det av vikt som 
hänt i Ystad.

Det ekonomiska resultatet blev bra och har varit det under 
hela mandatperioden. Samtliga nämnder har levererat bra 
verksamhet med god kvalitet. 

Befolkningstillväxten var svag första halvåret, men vände 
till en betydligt starkare tillväxt andra halvan av året. Jäm-
fört med året innan var det en betydligt mer positiv ut-
veckling. Vår utmaning är att vända ett födelseunderskott 
till ett överskott, det vill säga att det föds fler barn än 
invånare som avlider under året.

I slutet av 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om 
den nya visionen. Under 2014 har det stora visionsarbetet 
för Ystad fortsatt på en övergripande nivå. Det finns nu 
ett tydligt styrmedel för hur Ystads framtid ska formas och 
vilka områden som ska prioriteras. Styrkan i detta arbete 
har varit en politisk enighet och ett engagemang i stora 
delar av kommunen.

Ystad Arena blev det slutliga namnet för simhallen och 
idrottshallarna. Invigningen av det nya badet genom-
fördes på sensommaren. Det allmänna omdömet från 
allmänhetens sida har varit mycket positivt. Positivt har 
också varit att byggkostnaden hållit sig inom budgete-
rad ram och lämnat ett överskott på cirka 10 mkr. Byg-
get av idrottshallarna har satts igång och kommer att bli 
ett välkommet tillskott för kommunens idrottsutövare och 
idrottsintresserade. Ett snabbt och bra beslut var att höja 
taket i A-hallen även om det kostade en slant. 

Året präglades av många utmärkelser och klättringar i oli-
ka rankingar. Vi gör mycket bra och har en bra verksam-
het som vi får uppmärksamhet för inom olika områden.

Filminspelningarna tog fart igen. BBC Wallander och fort-
sättningen på Bron spelades åter in i vår delregion. Det är 

inte bara mord som spelas in i Ystad utan även barnfilm 
som Cirkus Imago.

Nedraby vattenverk har byggts om för att öka kvalitén på 
ystadsbornas vatten. Tyvärr grumlades detta av otydlig 
upphandling och bristfällig kontroll över kostnaderna.
Även den stora investeringen av reningsverket påbörjades.

För de som behövde trygghetsboende, LSS-boende och lä-
genheter så blev det under året ett rejält tillskott. Åkerblom 
och Surbrunnsparken färdigställdes och inflyttning kunde 
ske. Även efterfrågan på villatomter ökade kraftigt.

För att kunna omvandla hamnområdet och flytta ut 
hamnverksamheten så gjordes en samhällsekonomisk 
analys. En analys som ska ligga till grund för att kunna 
skapa en helt ny och havsnära stadsdel och eventuell ut-
flytt av hamnen. Även förprojektering av en ny kaj i yttre 
hamnbassängen fattades det beslut om. Tomträttsavtalet 
med Lantmännen sades upp.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för 
Ystad fortsatte. Ett arbete som är viktigt för att hålla ihop 
kommunen och säkerställa utvecklingen. Planen är också 
viktig för Ystads attraktivitet.

Sandfodringen är en stor miljösatsning som ger goda re-
sultat. Den lyckade investeringen gjordes för andra gång-
en i Ystads historia.

Året präglades av ett supervalår. På kommunalnivå fick 
vi ett nytt styre. Jag överlämnar stafettpinnen till det nya 
laget och önskar dem lycka till.

Under året har betydligt fler stora och mindre händelser 
utspelats. Ovanstående är ett axplock som visar Ystads 
kommuns ambitioner att utvecklas.

Kommunstyrelsens ordförande
Kristina Bentz
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Fem år i sammandrag

Resultaträkning (mkr) 2014 2013 2012 2011 2010
Verksamhetens intäkter 454,3 425,0 426,5 424,0 428,5
Verksamhetens kostnader -1 614,4 -1 552,7 -1 512,6 -1 510,0 -1 451,4
Avskrivningar -107,4 -99,9 -92,9 -78,9 -74,0
Verksamhetens nettokostnad -1 267,5 -1 227,6 -1 179,0 -1 164,9 -1 096,9

Skatteintäkter 1 280,5 1 266,8 1 221,6 1 182,2 1 155,6
Finansnetto 6,3 -3,4 1,8 -2,9 2,6
Resultat före extraordinära poster 19,3 35,8 44,4 14,4 61,3

Extraordinära intäkter - - - - -

Årets resultat 19,3 35,8 44,4 14,4 61,3
     
Balansräkning (mkr)     
Anläggningstillgångar 3 333,2 2 812,7 2 691,0 2 453,6 2 023,8
Omsättningstillgångar 442,2 373,5 307,2 250,9 321,6
Summa tillgångar 3 775,4 3 186,2 2 998,2 2 704,5 2 345,4
     
Eget kapital 1 385,7 1 349,9 1 315,9 1 301,5 1 240,2
Justering eget kapital - - -10,4 - -
Årets resultat 19,3 35,8 44,4 14,4 61,3
Summa eget kapital 1 404,9 1 385,7 1 349,9 1 315,9 1 301,5

Avsatt till pensioner 29,7 31,0 28,2 27,3 17,8
Summa avsättningar 29,7 31,0 28,2 27,3 17,8

Långfristiga skulder 1 930,4 1 369,7 1 238,8 981,7 600,0
Kortfristiga skulder 410,4 399,8 381,3 379,6 426,1
Summa skulder 2 340,8 1 769,5 1 620,1 1 361,3 1 026,1

S:a eget kapital och skulder 3 775,4 3 186,2 2 998,2 2 704,5 2 345,4
     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser 614,8 651,2 624,3 634,1 567,1
Borgens- o övriga ansvarsförb. 2 056,6 1 694,7 1 365,4 1 094,1 1 091,6
Leasingåtaganden 22,8 19,0 8,8 8,4 6,8
     
Kassaflödesanalys     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 117,9 144,6 130,3 6,2 71,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten -319,2 -323,6 -219,8 -215,8 -114,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 258,2 233,5 150,1 88,9 -10,6
Årets kassaflöde 56,9 54,5 60,6 -120,7 -53,4
     
Nyckeltal      
Soliditet i % 37 43 46 49 55
Soliditet inkl pensionsåtaganden     
före 1998 i % 21 23 25 25 31
Likviditet i % 8 -7 -19 -34 -24
Låneskuld, inkl vidareutlåning 1 930,4 1 369,7 1 238,8 981,7 600,0
     
Skattesats kommun och landsting 30,80 30,50 30,50 30,50 30,50
     
Antal invånare 28 771 28 623 28 558 28 427 28 338
Förändring +148 +65 +131 +89 +229
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?

64 % skatt och statsbidrag

19 % hyror, arrende, taxor och avgifter

11 % försäljning av tillgångar
         och verksamhet

 4 % övriga bidrag

 2 % räntor

Vad används pengarna till?

40 % personal

39 % tjänster, material, inventarier mm

14 % köp av huvudverksamhet

 4 % bidrag och räntor

 3 % inkomst och kostnadsutjämning

 100 kronor i skatt till kommunen   
 användes ungefärligen så här….   
 
40 kr Vård och omsorg: äldre, funktionshindrade  
     
28 kr Skola för barn- och ungdom  
     
14 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 
     
4 kr Individ- och familjeomsorg                 
     
4 kr Infrastruktur, skydd mm  
     
3 kr Kulturverksamhet     
    
3 kr Fritidsverksamhet    
     
2 kr Politisk verksamhet   
     
2 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig utbild-  
 ning    

Skatt och 
statsbidrag 

64%

Hyror, 
taxor mm 

19%

Försäljning  
11%

Övriga 
bidrag 4% Räntor 2%

Tjänster, 
material 

mm 39%

Personal 
40%

Köp av 
huvudverk-

samhet 
14%

Bidrag o 
räntor 4%

Kostnads-
utj 3%
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Kommunens organisation

Valberedning Revision

Kommunfullmäktige
Moderaterna 16

Folkpartiet 3
Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 2
Miljöpartiet 2

Socialdemokraterna 18
Vänsterpartiet 1

Sverigedemokraterna 4

Kommunstyrelse

Valnämnd

Ledning o Utveckling / Hamn

Ystad - Sjöbo
överförmyndarnämnd

Kultur o Utbildning

Barn- och utbildningsnämnd

Social Omsorg

Kulturnämnd

Samhällsbyggnad

Socialnämnd

Helägt moderbolag: Ytornet AB

Myndighetsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunalförbund:
Sydskånska Gymnasieförbundet
ca 47%
Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbund ca 36%
Ystad-Österlensregionens Miljö-
förbund ca 43%

Helägda dotterbolag:
Ystad Energi AB
AB Ystadbostäder
Ystads Industrifastigheter AB
Ystad Hamn Logistik AB

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

EKONOMI

Global ekonomi
Den globala konjunkturen står och stampar. I delar av 
världsekonomin är dock den ekonomiska utvecklingen re-
lativt starkt sedan en tid tillbaka, bland annat i USA och 
Storbritannien. På andra håll är utvecklingen svagare, inte 
minst i euroområdet där BNP-tillväxten varit nära noll an-
dra och tredje kvartalen 2014. Även i flera av de stora 
tillväxtekonomierna är utvecklingen svag, bland annat i 
Ryssland och Brasilien.
Det ekonomiska läget i euroområdet har försvagats under 
hösten. Året inleddes med en kvartalstillväxt av BNP på 
0,5 %, medan de två följande kvartalen endast växte med 
0,1 % respektive 0,2 %. Krisen i Ukraina och de han-
delssanktioner med Ryssland som följt har påverkat, likväl 
som den svagare tillväxten i Kina och tillväxtekonomierna. 
Tyskland som förväntas var motorn i euroområdet har på 
grund av den låga aktiviteten i dess handelspartners tap-
pat fart.
Euroområdet lider av alltför låg inhemsk efterfrågan. Of-
fentlig konsumtion växer bara marginellt, privat konsum-
tion med under en procent och trots tillgång till kapital 
och låga räntor växer investeringarna med bara drygt en 
procent. Den osäkerhet som råder om det ekonomiska 
läget och den framtidstro som verkar saknas håller inte 
bara tillbaka hushållens konsumtion utan även företagens 
investeringsvilja, detta trots den mycket expansiva pen-
ningpolitiken.
BNP-tillväxten för världen som helhet beräknas uppgå till 
3,5 % år 2014 och 3,8 % år 2015, vilket kan jämföras 
med en tillväxt på 3,0 % år 2013.

Nationell ekonomi
Inte bara omvärlden går i otakt, svensk ekonomi har up-
penbara drag av att gå i otakt. Tillväxten har dämpats se-
dan ett uppsving under andra kvartalet 2013. Trots det 
fortsätter sysselsättningen att öka.
Den gradvis högre tillväxten i omvärlden bidrar till att den 
svenska exporttillväxten ökar. Det är dock inte en särskilt 
stark utveckling i ett historiskt perspektiv och exporten 
är inte en lika stor drivkraft som under tidigare konjunk-
turåterhämtningar. 
Tillväxten i den inhemska efterfrågan är därför viktigare. 
Under de senaste åren har den hållits uppe genom en ex-
pansiv finanspolitik och gradvis allt lägre räntor. Den eko-
nomiska politiken har bidragit till att hushållen har ökat 
konsumtionen. Men den har även ökat sparandet. Inves-
teringarna hålls också tillbaka, men investeringskvoten 
börjar öka. Förbättrade förutsättningar för den svenska 
exportindustrin gör att investeringarna dras med. Även 
bostadsinvesteringarna, samt kommunsektorns och sta-
tens investeringar ökar.

BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad)
 2012 2013 2014 2015 
 0,0 1,3 1,9 2,9 
(procentuell förändring mellan åren)
(Källa:SKL)

Hushållen
Hushållens inkomster har utvecklats mycket gynnsamt 
sedan mitten av 2000-talet. Mellan 2005 och 2013 har 
hushållens reala disponibla inkomster vuxit med i genom-
snitt 3,2 % per år. Under samma period har hushållens 
konsumtionsutgifter ökat med endast 1,9 % i genomsnitt 
per år. Hushållens sparande har därmed stigit kraftigt. 
Åren 2012 och 2013 nådde hushållens nettosparkvot den 
högsta nivån i modern tid.
En betydande osäkerhet kring den ekonomiska utveck-
lingen, en för många försvagad ersättningsgrad i de of-
fentliga trygghetssystemen och den nedskrivning som 
skett av pensionsutbetalningarna i det allmänna pen-
sionssystemet till följd av ”bromsen” är faktorer som kan 
ha bidragit till att hushållens sparande nått dessa mycket 
höga nivåer. SKL:s bedömning är att konsumtionen ökar 
något snabbare än inkomsterna år 2015 och 2016 samt 
att sparkvoten sjunker något.

Sysselsättning
Trots de senaste årens svaga ekonomiska utveckling har 
både antalet sysselsatta och arbetskraften fortsatt att öka, 
vilket resulterat i en ytterst svag minskning av arbetslös-
heten. Arbetsmarknaden har stått emot den utdragna 
lågkonjunkturen bättre än produktionen. Den ökade till-
växten i ekonomin framöver kommer att innebära ökad 
sysselsättning och minskad arbetslöshet från dagens nivå 
runt 8 %. 
Efterfrågan från omvärlden har varit svag i flera år och 
den för industrin viktiga exportefterfrågan fortsätter att 
vara svag även under inledningen av 2015. Det medför 
att sysselsättningen minskar något inom industrin. Den 
inhemska efterfrågan växer emellertid starkare, vilket le-
der till att efterfrågan på arbetskraft i de mer sysselsätt-
ningsintensiva delarna av ekonomin, det vill säga offentlig 
sektor och tjänstebranscherna, fortsätter att öka.

Löneutveckling
Den långvariga lågkonjunkturen har satt tydliga avtryck 
på lönebildningen. Löneavtalen hamnade under 2,5 % 
både år 2013 och 2014. Löneökningarna utöver avtalen 
har också blivit ovanligt låga. Tillsammans innebar det 
timlöneökningar på i genomsnitt 2,8 % år 2014 och för 
nästa år är prognosen 3,0 % enligt SKL.

Arbetsgivaravgifter
Det har inte under 2014 gjorts någon återbetalning av 
2004 års premie gällande kollektivavtalade avtalsgrupp-
sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäk-
ringen. Det är fortfarande oklart om det blir någon åter-
betalning under 2015, inga beslut är fattade. År 2013 
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återbetalades premierna för åren 2005 och 2006 vilket 
gav kommunen ett överskott på 20,0 mkr.

Premien för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen har 
varit 0 % i likhet med åren 2012 och 2013. Premierna för 
år 2015 är också fastställda till 0 %. De åren som dessa 
har betalats har det varit ungefär 0,52 % av lönesumman, 
vilket har inneburit en lägre kostnad på ungefär 3 mkr för 
kommunen år 2014.

Inflation
Inflationen har varit låg de senaste åren. Konsument-
prisindex (KPI), som är det mest använda måttet för 
prisutveckling, sjönk med 0,2 procentenheter år 2014 till 
-0,2 %. KPIF är KPI med fast ränta och syftar till att ta bort 
effekten av förändrade räntesatser från KPI. KPIF sjönk 
med 0,4 procentenheter till 0,5 % under 2014 De senaste 
årens låga inflation förklaras av en rad faktorer. En viktig 
faktor är den svaga konjunkturutvecklingen i Sverige och 
omvärlden, vilken medfört en svag utveckling av världs-
marknadspriser och därmed importpriser. Det svaga efter-
frågeläget har även medfört svårigheter för företagen att 
föra över prisökningar till konsumenterna. Den kraftiga 
kronförstärkningen 2010 är också en viktig förklaring till 
den låga inflationen. Framöver väntas inflationen öka.

Räntan
Den mycket låga inflationen under 2014 och dämpade 
inflationsutsikter föranledde Riksbanken att sänka repro-
räntan överraskande mycket i juli, från 0,75 % till 0,25 %. 
Och i slutet på oktober sänkte Riksbanken återigen räntan 
ned till 0,0 %. 
Den låga svenska inflationen under 2014 har fått Riksban-
ken att revidera ned räntebanan kraftigt. Det innebär tro-
ligen att det dröjer till 2016 innan penningpolitiken börjar 
stramas åt och att styrräntan endast når upp till 2,5 % vid 
slutet av 2018. Den svenska styrräntan kommer därmed 
att ligga lågt relativt räntan i USA men högt i förhållande 
till euroräntan.
Internräntan i de flesta kommuner baseras på den tioåriga 
svenska statsobligationen. För år 2014 har internräntan 
varit 2,5 % vilket den också är för år 2015. 

Det kommunala skatteunderlaget
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av lö-
neinkomster. Över en längre period finns ett tydligt sam-
band mellan antal arbetade timmar och förändringen av 
skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen och löne-
ökningstakten är därför de faktorer som har störst bety-
delse för i vilken takt skatteunderlaget växer. 
Det är nu fjärde året med stark real skatteunderlagstillväxt 
och prognosen är ytterligare ett par år med ökningstal 
över genomsnittet. Under åren 2012 och 2013 utveckla-
des arbetade timmar relativt svagt men skatteunderlagets 
ökningstakt hölls uppe tack vare indexeringarna av pen-
sionerna. År 2014 har pensionsinkomsterna utvecklats 
svagare men samtidigt har sysselsättningen ökat.

Kommunernas ekonomi
Efter flera år med relativt goda resultat för kommuner och 
landsting förväntas resultaten bli 9 miljarder kr år 2014. 
Det motsvarar 1,2 % av skatter och generella statsbidrag 
vilket är längre än de 2 % som anses vara förenligt med 
god ekonomisk hushållning.
Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas 
bli 5 miljarder kr år 2014. Det är en försämring med 10 
miljarder kr jämfört med 2013 och det lägsta resultatet 
sedan 2004. Årets resultat motsvarar 1,1 % av skatter och 
bidrag. Den främsta anledningen till det sämre resultatet 
är att tillfälliga intäktsposter som återbetalning av försäk-
ringspremier från AFA Försäkring och höjningar av det ge-
nerella statsbidraget helt uteblivit år 2014.
Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt komman-
de år mot bakgrund av bland annat den demografiska 
utvecklingen. Det är antalet barn i grundskoleåldern som 
ökar mest, men även antalet gymnasieungdomar börjar 
öka efter en längre tids minskning. Därutöver finns utma-
ningar för kommunerna då det gäller ökade investerings-
behov och ett ökat asyl- och flyktingmottagande.

Befolkning 
Sveriges folkmängd ökade med 102 491 personer under 
2014 och var vid årets slut 9 747 355. Folkökningen är 
den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda 
år. Främsta skälet till det är en rekordhöga invandring med 
126 966 personer. Folkmängden ökade i 248 av Sveriges 
290 kommuner. Den procentuellt största folkökningen 
stod Sundbybergs kommun för med drygt 3,4 % ökning. 

Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick antalet invånare i 
Ystads kommun till 28 771. Folkmängden ökade under 
2014 med 148 personer vilket motsvarar 0,5 %. Ökning-
en innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 
% i genomsnitt årligen, inte uppnås för året. Landet i sin 
helhet ökade med 1,1 %, och i Skåne län var ökningen 
1,2 %. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under 
den senast 10-årsperioden har varit 0,6 %.

26 500

27 000

27 500

28 000

28 500

29 000

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Befolkningsutveckling 2005-2014
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Under 2014 föddes 247 barn och 348 personer avled. 
Detta innebär att kommunen har ett födelseunderskott 
med 101 personer. Det var ett lågt antal födda under året 
(näst lägsta på tio år), men samtidigt var det också ett lågt 
antal avlidna vilket gör att nettot avvek i liten omfattning 
jämfört med tidigare år.
Under året flyttade 1 576 personer till kommunen och 1 
327 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 249 
personer. 

Ystads kommun har relativt stora åldersgrupper i åldern 
kring 45-69 år och då i synnerhet i åldersgruppen 60-69 
år. Ystads kommun har också högre andel pensionärer än 
riket i dess helhet. 26,2 % av befolkningen i Ystads kom-
mun är 65 år eller äldre jämfört med 19,4 % i riket.
Under perioden fram till år 2030 beräknas befolkning-
en i kommunen öka från 28 771 personer vid årsskiftet 
2014/2015 till 33 050 personer vid slutet av år 2030. Be-
folkningsökningen blir härigenom omkring 4 300 perso-
ner eller i medeltal 270 personer per år. 
Prognosen baseras på att kommunen får en något sva-
gare befolkningsutveckling under åren 2015-2016 för att 
därefter öka med cirka en procent per år vilket samman-
hänger med planerat bostadsbyggande.

Bostäder
Bygglovsansökan för 19 stycken radhus i Källesjö är in-
lämnade, åtta stycken marklägenheter i Nybrostrand är 
byggda och markanvisningsavtal har tecknats för 47 nya 
bostäder i Västra Sjöstaden. Ett stort intresse för byggna-
tion av flerbostadshus och radhus i Ystad och Nybrostrand 
visas från exploatörer. 
Försäljningen av villatomterna fortsätter att öka och 2014 
har 12 köpeavtal tecknats och byggnation har skett på 26 
tomter. Infrastrukturen i det nya området i Nybrostrand 
ska upphandlas och anläggas så att försäljning kan starta 
när Nybrostrand Väster är slutsålt. 
AB Ystadbostäder har under året färdigställt två nybygg-
nationer med totalt 53 lägenheter. Utvecklingsplanen för 
den kommande åttaårsperioden innehåller cirka 400 nya 
bostäder.

Näringsliv
Näringslivsavdelningen har fortsatt utvecklingen av fö-
retagslotsen och fick ett bra bevis för arbetet då Ystads 
kommun 2014 vände en negativ trend på Svenskt Nä-
ringslivs ranking och ökade 33 placeringar till plats 92. 
Nästa steg i utvecklingen är att marknads- och näringslivs-
avdelningarna under våren 2015 flyttar till nyrenoverade 
lokaler i Gamla Rådhuset. Syftet är att göra det enkelt för 
företagare att komma i kontakt med kommunen och att 
kunna besöka och uppmuntra till fler personliga möten.
Näringslivsrådet förändrades under 2014. Ordförandeska-
pet flyttades från kommunen till en oberoende och ideellt 
arbetande ordförande från näringslivet. Syftet är att skapa 
en större delaktighet från näringslivet i rådet. Fortfarande 
arbetar rådet utifrån tre prioriterade områden; Infrastruk-
tur, Kompetensförsörjning och Strategisk utveckling.
Satsningen har fortsatt på frukostträffar med fokus på in-
tressanta teman och mer möjlighet till nätverkande för att 
möta företagarnas behov och önskemål. Antal deltagare 
har ökat och samlade under 2014 cirka 140 företagare 
per träff.
Antalet nya företag och föreningar var under året 147 st 
(152 st), antalet avslutade företag och föreningar var 107 
st (93 st) och antalet konkurser var 7 st (19 st). Föregå-
ende årets antal inom parentes
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BALANSKRAV
I Kommunallagen 8 kap § 5 regleras balanskravsresulta-
tet. För kommunen innebär kravet att intäkterna ska över-
stiga kostnaderna varje år, det vill säga kommunen ska 
ha ett positivt resultat. Om kostnaderna något år skulle 
överstiga intäkterna ska det negativa resultatet återstäl-
las 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 enligt resultaträkning 19,3
Realisationsvinst, anläggn. tillgångar -6,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 13,0
Medel till resultatutjämningsreserv -
Årets balanskravsresultat 13,0

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

UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA MÅL

Enligt budget 2014 finns följande tre finansiella mål som 
antagits av kommunfullmäktige:

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

Utfall: Årets resultat är ett överskott på 19,3 mkr vilket ger 
en relation på 1,5 %.
Målet är uppfyllt.

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

Utfall: Nettokostnaderna ökade med 2,5 % i förhållan-
de till år 2013 och skatteintäkterna inklusive statsbidrag 
ökade med 1,1 % i förhållande till år 2013. Resultatet 
behöver vara ett överskott på 36,1 mkr om kostnaderna 
inte ska öka mer procentuellt än skatteintäkter och stats-
bidrag.
Målet är inte uppfyllt.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Resultatet är 19,3 mkr vilket ger en ökning av det 
egna kapitalet med 1,4 %. Inflationen var -0,2 % år 2014. 
Målet är uppfyllt.

Sammanfattning: Två av de tre övergripande finansiella 
målen har uppfyllts. Ett av målen har inte uppfyllts. Anled-
ningen till att målet inte har uppfyllts är att årets resultat 
är för lågt. 

Årets resultat
Årets resultat för kommunen blev ett överskott på 19,3 
mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 1,0 
mkr. Det ursprungliga budgeterade resultatet för 2014 var 
ett överskott på 5,0 mkr. I samband med kompletterings-
budgeten togs beslut att förstärka nämndernas budgetar 
med 4,0 mkr vilket påverkade det budgeterade resulta-
tet negativt med motsvarande belopp. Resultatet avviker 
positivt med 18,3 mkr i förhållande till slutlig budget. 
Inom finansiering återfinns det största överskottet med 
18,9 mkr. Överskott finns också inom samhällsbyggnads-
nämnden med 9,4 mkr, överförmyndarnämnden med 0,1 
mkr, revisionen med 0,1 mkr och kommungemensamt 
med 0,5 mkr, medan myndighetsnämnden och hamn-
verksamheten har ett resultat enligt budget. Underskott 
finns inom socialnämnden med -8,4 mkr, ledning- och ut-
veckling med -1,3 mkr, kulturnämnden med -0,7 mkr och 
barn- och utbildningsnämnden med -0,3 mkr. 

I årets resultat ingår 14,0 mkr i utdelning från de kommu-
nala bolagen, i enlighet med budgetbeslut.

Inom samhällsbyggnadsnämnden har affärsverksamheten 
VA ett underskott med 3,7 mkr som inte påverkar resulta-
tet utan minskar den långfristiga skulden till VA-kollekti-
vet. Skulden uppgår per 141231 till 9,0 mkr. Avfallsverk-
samheten, den andra affärsdrivande verksamheten inom 
samhällsbyggnadsnämnden, har ett underskott med 0,6 
mkr som inte påverkar resultatet utan minskar den kort-
fristiga skulden till avfallskollektivet. Skulden uppgår per 
141231 till 2,0 mkr.  Kommunens hamnfond uppgick vid 
årsskiftet till 119,5 mkr.

Årets förändring av eget kapital (resultatet) för koncernen 
blev 29,6 mkr varav kommunen 19,3 mkr. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund redovisar ett resul-
tat på 0,4 mkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 54 % 
jämfört med budgeterade 55 %. 
Verksamhetsåret för Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund avslutades med ett positivt resultat på 0,2 mkr vilket 
är i nivå med budgeterat resultat på 0,1 mkr. 
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Sydskånska gymnasieförbundet redovisar ett negativt re-
sultat på 2,6 mkr. Underskottet beror främst på att det var 
drygt 70 elever färre än budgeterat. Förbundet uppfyller 
därmed inte balanskravet enligt kommunallagen. Till års-
skiftet 2015 kommer förbundet att avvecklas enligt tidi-
gare beslut i medlemskommunerna.

Nedanstående resultat för de kommunala bolagen är före 
bokslutsdispositioner och skatt.
Ystad Energi AB:s redovisar ett positivt resultat på 26,3 
mkr. Alla verksamheterna elnät, fjärrvärme, öppet stads-
nät och övriga verksamheter redovisar ett positivt resultat. 
De främsta anledningarna till resultatet är lägre kostnader 
för räntor och avskrivningar samt en engångsintäkt på 2,2 
mkr avseende outnyttjade utsläppsrätter. 
Årets resultat för Ystadbostäder AB var en vinst på 6,0 
mkr vilket är lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst 
på ett sämre utfall än beräknat i årets hyresförhandling, 
höga vakanskostnader samt ökade kostnader för under-
håll.
Ystad Industrifastigheter AB:s positiva resultat är 7,0 mkr. 
Det är bättre än budgeterat och beror främst på högre 
hyresintäkter och lägre kostnader för räntor och avskriv-
ningar. Fler lokaler är uthyrda jämfört med föregående år.
Ystad Hamn Logistik AB redovisar ett positivt resultat på 
1,3 mkr. Omsättningen ökade med 4,3 %. Det positiva 
resultatet kan härledas till att de rörliga kostnader har 
minskat vilket är en direkt följd av ett medvetet arbete att 
effektivisera.  
Ystads Teater AB redovisar ett underskott på 3,5 mkr, vil-
ket är enligt budget. Teatern har erhållit ett koncernbi-
drag på motsvarande belopp. 

Ystads Saltsjöbad redovisar ett positivt resultat på 2,7 mkr 
vilket främst beror på högre intäkter efter gjorda investe-
ringar samt lägre räntekostnader.
Ytornet ABs egna kapital har ökat från 28,3 mkr till 36,3 
mkr.

Avsättning till RUR (Resultatutjämningsreserv)
Kommunfullmäktige beslutade under år 2013 om riktlin-
jer för god ekonomisk hushållning inklusive regler för hur 
resultatutjämningsreserven ska hanteras. Samtidigt inrät-
tades en resultatutjämningsreserv genom att under eget 
kapital per 130101 reservera 60,9 mkr. I bokslut 2013 
utökades resultatutjämningsreserven med 22,5 mkr för 
att uppgå till 83,4 mkr per 131231. 

Någon avsättning till RUR är inte aktuell avseende år 2014.

Årlig förändring av eget kapital
Långsiktigt måste det egna kapitalet inflationsskyddas 
så att inte kommunens ekonomiska ställning blir sämre. 
Det innebär att kommunen årligen måste ha ett överskott 
som är högre än inflationen. Årets resultat med ett över-
skott på 19,3 mkr inflationsskyddar med god marginal det 
egna kapitalet i kommunen då inflationen var -0,2 %.
Koncernens egna kapital blev också inflationsskyddat då 
koncernens resultat var 29,6 mkr. Den procentuella för-
ändringen av eget kapital i koncernen har varit högre än 
inflationen alla de senaste åren. Totalt har tillgångarna 
ökat med 195,3 mkr utöver inflationen under perioden 
2010-2014.
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (exkl avskrivningar)
Utrymmet för självfinansiering av investeringar är sum-
man av årets resultat och avskrivningar. Nyckeltalet netto-
kostnadernas inkl finansnettot (exkl avskrivningar) andel 
av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 
visar att en lägre procentsats ger förutsättningar för en 
högre självfinansiering av investeringar. Årets värde är 
90,1 % vilket är högre än genomsnittet för de fem se-
naste åren.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (inkl avskrivningar)
En viktig förutsättning för att leva upp till kommunalla-
gens krav om en god ekonomisk hushållning är att det 
finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nyck-
eltalet nettokostnadernas inkl finansnettot (inkl avskriv-
ningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 
och utjämning visar denna balans. Nettokostnadernas an-
del uppgick till 98,5 %. Det är högre än genomsnittet för 
de fem senaste åren.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
Resultatet för år 2014 är lägre än föregående år vilket 
betyder att skatteintäkterna och generella statsbidrag och 
utjämning har ökat relativt mindre än nettokostnaderna. 
Årets ökningstakt för nettokostnader i förhållande till år 
2013 är 2,5 %. Årets ökningstakt av skatteintäkterna och 
generella statsbidrag och utjämning i förhållande till år 
2013 är 1,1 %. För år 2013 ökade skatteintäkterna med 
3,7 % och nettokostnaderna ökade med 4,6 %, vilket då 
gav ett resultat på 35,8 mkr.
Det är angeläget att kommunens kostnader inte ökar i en 
högre takt än kommunens skatteintäkter som är kommu-
nen i särklass största intäkter.

I det första linjediagrammet redovisas den procentuella 
förändringen av skatteintäkter och nettokostnader i för-
hållande till föregående år. I det andra linjediagrammet 
redovisas utvecklingen av skatteintäkter och nettokostna-
der i miljontals kr. 
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Likviditet
Kommunens likviditet är kommunens betalningsbered-
skap på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, 
kassa, postgiro och bank. Likviden per 141231 var 202,7 
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 bo-
lagen. Vill kommunen ha en större likviditet och en större 
betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån 
med räntekostnader som följd.

Nettoinvesteringar 
Årets nettoinvesteringar för kommunen uppgick till 318,4 
mkr jämfört med budgeterat 530,2 mkr. Den största in-
vesteringen under året avser Ystad arena och uppgår till 
163,8 mkr. Det nya badet invigdes under hösten och har 
en total utgift på 274,0 mkr. Byggnationen av hallarna 
i arenan påbörjades under året och beräknas vara klart 
under sista kvartalet 2016 till en beräknad utgift på 231,0 
mkr. Den sista etappen i ombyggnationen av vattenver-
ket i Nedraby har påbörjats och beräknas vara klart under 
2015 till en total utgift på 215,0 mkr. Ombyggnationen av 
Ystads reningsverk har påbörjats och beräknas vara klart 
under 2016. Den totala utgiften beräknas till 185,5 mkr.
Andra stora investeringsutgifter har varit tillbyggnad av 
Köpingebro skola för 24,4 mkr, total budget på 38,0 mkr, 
och ombyggnad av färjeläge 4 för 17,7 mkr.
I kommunen är det främst samhällsbyggnadsförvaltning-
en som har stora investeringsutgifter. Deras andel är 87 % 
av kommunens totala investeringsutgift.
Av årets budgeterade investeringar är det 211,7 mkr som 
inte förbrukats som planerats. Det avser främst investe-
ringsprojekten Ystad arena med 52,5 mkr, Ystad avlopps- 
och reningsverk 44,8 mkr och Ystads framtida vattenför-
sörjning med 38,6 mkr. Projekten löper över flera år och 
hur utgiften fördelas mellan åren har reviderats. Revide-
ringarna har visat att utgifterna kommer senare än vad 
som antogs i ett startskede.

Investeringsvolymen har under många år varit mycket om-
fattande i Ystads kommun och har ökat varje år sedan 
2010 för att minska något 2014. År 2010 uppgick net-
toinvesteringarna till 141,3 mkr, år 2011 till 215,9 mkr, 
år 2012 till 224,1 mkr, år 2013 till 333,0 mkr och årets 
nettoinvesteringar uppgår till 318,4 mkr.
Egenfinansiering av investeringarna har ett genomsnitt på 
51 % de senaste fem åren och för 2014 är egenfinansie-
ringen 40 %.

I budget för 2015 finns ett ursprungligt investeringsbeslut 
på 292,7 mkr. Detta belopp kommer troligtvis utökas med 
den största delen av de 211,7 mkr som inte har förbrukats 
under 2014 via kompletteringsbudgeten på våren 2015. 
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Totalt för koncernen uppgick nettoinvesteringarna till 
449,0 mkr. Det är 39,1 mkr mindre än föregående år. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade en in-
vesteringsutgift på 2,4 mkr avseende utrustning och en 
transportbil. Sydskånska Gymnasieförbundet genomförde 
investeringar under året för 2,8 mkr. Investeringarna avser 
till största delen reinvesteringar och utrustning för under-
visningsändamål.

Totalt uppgick nettoinvesteringarna för Ystad Energi AB 
till 50,3 mkr.
AB Ystadbostäder nettoinvesteringar uppgår till 39,5 mkr,  
där 23,2 mkr avser nybyggnation, 10,4 mkr avser om-
byggnation och 7,6 mkr avser aktiverat underhåll. 
Mindre nettoinvesteringarna har gjorts i Ystads Industri-
fastigheter AB för 0,5 mkr och i Ystad Hamn Logistik AB 
för 0,6 mkr. 
Ystads Teater AB:s nettoinvesteringar uppgår till 5,0 mkr  
och avser renovering av fasaden och vestibulen.
Nettoinvesteringarna i Ystads Saltsjöbad AB uppgår till 
24,6 mkr. Det är påbyggnad av SPA med relaxavdelning 
och café med mera som har gjorts under året.

Försäljning av anläggningstillgångar 
Sju fastigheter ägda av kommunen har sålts under året. 
Niklas 3 (Medborgarskolan) såldes för 3,4 mkr, Surbrun-
nen 2:1 (mark) såldes för 1,5 mkr, Herrestads skola såldes 
för 1,5 mkr, Lachmansväg 7 och 9 sålde för 1,6 mkr, del 
av paviljong på Parkskolan såldes för 0,2 mkr och Sand-
skogens brukshundsklubb såldes för tusen kr. Den sam-
manlagda reavinsten för fastighetsförsäljningarna var 6,3 
mkr. Finansiella anläggningstillgångar har sålts för totalt 
0,7 mkr i kommunen och 1,8 mkr i AB Ystadbostäder. 
Båda försäljningarna uppgick till bokfört värde.

Långfristiga skulder 
Skulder som har en löptid på ett år eller längre klassas 
som långfristiga. Under 2009 infördes koncernbank, vil-
ket innebär att kommunen gör all den nyupplåning som 
behövs inom koncernen. Vidareutlåning sker sedan till 
bolagen. Denna samordning bidrar till bättre räntemäs-
siga villkor. Under året har kommunens nettolåneskuld i 
banker och kreditinstitut ökat med 555,0 mkr till 1 901,7 
mkr. Den del av låneskulden som är hänförligt till kom-
munen är 841,4 mkr och den del som vidareutlånats till 
bolagen är 1 060,3 mkr.

Vid årets början var bolagens del 629,8 mkr. Vidareutlå-
ningen till bolagen har ökat sedan årsskiftet med 430,5 
mkr. Av ökningen beror 249,6 mkr på att bolagen har väx-
lat från egen upplåning till upplåning i koncernbanken.
Cirka 87 % av kommunens lån har fast ränta och 13 % 
har rörlig ränta. Andelen lån med fast ränta har ökat från 
79 % från föregående år.

Kommunen har beslutat om flera större investeringar de 
närmaste åren, vilket kommer att öka låneskulden. Enligt 
budget 2015 kommer investeringar under åren 2015-
2018 att uppgå till omkring 1 200 mkr (inkl ombudge-
tering från 2014) vilket kommer att egenfinanseras med 
cirka 50 %.

Koncernens totala långfristiga skuld uppgick till 2 251,6 
mkr vid årsskiftet och har ökat med 308 mkr under året.
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Finansnetto 
Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och 
räntekostnader. Här ingår även utdelning från dotterbo-
lagen. Vid årsskiftet 2013/2014 var reporäntan 0,75 %. 
Under året har Riksbanken gjort två sänkningar, först med 
0,50 % och sedan med 0,25 %, ned till 0,00 %. Den låga 
räntenivån har stor påverkan på kommunens finansnetto, 
dels då 242,0 mkr av den totala låneskulden på 1 901,7 
mkr har rörlig ränta, dels då flera lån med fast ränta har 
satts om under året. 

Soliditet 
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomis-
ka styrka. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som finansierats med egna medel. Soliditeten för kom-
munen uppgick 2014 till 37,2 %, vilket är en försämring 
från föregående år med 6,3 procentenheter. Förklaring till 
detta är den vidareutlåning som sker via kommunen till 
bolagen inom koncernen. Större balansomslutning gör att 
det egna kapitalet ställs i relation till ett större tal. Om 
vidareutlåningen till dotterbolagen exkluderas uppgår so-
liditeten avseende 2014 till 51,6%.

Enligt den så kallade ”Blandmodellen” ska pensioner som 
intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Inkluderas pensionsåtaganden 
före 1998 uppgår soliditeten till 20,9 % för 2014, vilket 
är en minskning med 2,2 procentenheter i förhållande till 
2013.

I koncernen uppgick soliditeten till 35,3 %, vilket är en 
försämring sedan föregående års bokslutet då soliditeten 
var 37,5 %.

Panter och ansvarsförbindelser
Storleken på borgensåtagande och ansvarsförbindelser 
framgår av nedanstående diagram. Den visar att det finns 
tre varianter på panter och ansvarsförbindelser som är 
störst i kommunen.

Ystads kommun har ingått en solidarisk borgen för egen 
skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga för-
pliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal be-
gränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i 
Kommuninvest. Kommunens låneskuld till Kommuninvest 
är   1 721,7 mkr. Denna borgensförbindelse har ökat de 
senaste åren då flertalet av de lån som kommunen upp-
handlat har upptagits hos Kommuninvest.

Pensionsförpliktelserna gentemot KPA är den näst största. 
Från och med år 2000 upptas även löneskatten för dessa 
förpliktelser. Vid 2014 års utgång uppgick pensioner och 
löneskatt till 612,9 mkr.

Kommunens borgensförbindelser som tidigare lämnats i 
samband med att bolagen tidigare upphandlade lån själva 
är den tredje största delen i panter och ansvarsförbindel-
ser. Beloppet för kommunens borgensförbindelser mot 
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bolagen var vid årets slut 321,8 mkr och sjunker i den 
takt som bolagen inte längre omsätter sina lån själva utan 
lånar via kommunens koncernbank. 
Övriga panter och ansvarsförbindelser är i förhållande till 
de tre största betydligt mindre. Bland dessa finns till ex-
empel borgen avseende föreningar, leasing och visstids-
pensioner. 

Risken att behöva infria några av kommunens borgenså-
tagande bedöms som liten.

Pensionsskulden
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgår till 682,0 mkr, varav 614,8 mkr 
avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 90 % ligger ut-
anför balansräkningen. Läggs den in som en avsättning i 
balansräkningen sjunker soliditeten från 37,2 % till 20,9 
%. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna 
pensionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade 
för att möta de betalningar som kommer att uppstå när 
skulden ska regleras.

Pensionsåtagande (inkl löneskatt) mkr

2014 2013 2012
Individuell del 
(kortfristig skuld)

37,5 35,4 33,3

Avsättning till pensioner 29,7 31,0 28,2
Pensionsförpliktelse 614,8 651,2 624,3
Total pensionsskuld 682,0 717,6 685,8

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

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pen-
sionsskulden, har minskat från 651,2 mkr till 614,8 mkr 
under året. En höjning av RIPS-räntan gjordes under våren 
2013, vilket ledde till en förhållandevis hög pensionsför-
pliktelse per 131231. 

Årets totala pensionskostnader exklusive löneskatt 
uppgick till 66,8 mkr, varav 27,6 mkr avsåg utbetalda 
pensioner till pensionärer. Inklusive löneskatt är kostna-
derna 83,0 mkr respektive 34,3 mkr.

För 2014 uppgick visstidspensionen totalt till 1,0 mkr in-
klusive löneskatt för tre personer som tidigare varit an-
ställda i kommunen.

Ystads kommun använder pensionsmedlen för återlån i 
verksamheten.
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DRIFTREDOVISNING

Kommunstyrelsen – Ledning o Utveckling
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 1,3 mkr. 
Exklusive kommunalförbund är det ett överskott på 4,3 
mkr. I överskottet ingår kostnader för avgångsvederlag 
på 2,4 mkr till tidigare chefen för samhällsbyggnadsför-
valtningen. Kommunstyrelsen har erhållit 1,5 mkr i kom-
pletteringsbudget från fonden för förebyggande insatser 
för barn och ungdomar. Hittills har inga medel utbetalats. 
Flera verksamheter redovisar ett överskott på personal-
kostnader beroende på vakanser, föräldraledigheter och 
sjukskrivningar.

Kommunalförbunden redovisar ett underskott på 5,6 mkr. 
Underskottet är helt hänförligt till uppbokning av kom-
munens återstående del av Sydskånska gymnasieförbun-
dets ansvarsförbindelse för pensioner.

Kommunstyrelsen - Hamnen
Nettointäkten för hamnen är 8,0 mkr vilket är enligt bud-
get.

Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 0,1 
mkr. 

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens redovisar ett underskott 
på 0,3 mkr. I utfallet ingår kostnader för förebyggande 
insatser för barn och unga motsvarande 0,3 mkr.

Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 
år redovisar ett underskott på 3,6 mkr. Ett antal skolor 
har gått med relativit stora underskott. En av anledning-
arna är att skolorna har haft för få elever inom de olika 
åldersklasserna. 

Forum Ystad redovisar ett överskott på 1,6 mkr. Av över-
skottet återfinns 1,3 mkr inom arbetsmarknadsavdelning-
en. Det nya badet på Ystad Arena hade ett överskott på 
0,8 mkr, främst beroende på att antalet besökare inled-
ningsvis var många. Vidare finns centralt ett överskott på 
1,0 mkr till följd av att kostnaderna för skolskjutsar var 
lägre än budgeterat. 

Ystads kommun har för närvarande 13 fristående försko-
lor. Under 2014 har fristående förskolor inklusive de fri-
stående förskolor som bedriver sin verkssamhet utanför 
kommunen haft i genomsnitt 331 barn per månad som 
är folkbokförda i Ystads kommun. Detta är en ökning 
med ett barn jämfört med 2013. Det innebär att 25 % av 
kommunens förskolebarn går i en fristående förskola. Er-
sättningen uppgick till 40,0 mkr, vilket kan jämföras med 
36,7 mkr för 2013. Barn och elevresursen har varit högre 
2014 jämfört med föregående år.

Antalet elever i Ystads kommuns skolor som är folkbok-
förda i annan kommun uppgick till 96 elever. För 2013 
var antalet 83 elever. Antalet elever från Ystads kommun 
i andra kommuners skolor uppgick till 23 elever. För 2013 
var antalet 19 elever. År 2014 var det genomsnittliga elev-
antalet i friskolor 226 elever, vilket är en ökning med 7 
elever jämfört med 2013 och med 24 elever jämfört med 
2012. Detta innebär att 9 % av kommunens grundskole-
elever går i en friskola. Ersättningen uppgick till 19,6 mkr, 
vilket kan jämföras med 17,3 mkr för 2013.

Kulturnämnden
Kulturnämnden redovisar ett underskott på 0,7 mkr. En 
del av underskottet har sin grund i ett sämre resultat än 
förväntat för konserter i samarbete med Ystads teater, då 
intäkterna för dessa blev lägre än väntat. Underskottet 
var också en följd av högre kostnader än budgeterat på 
främst biblioteket, men även klostret. Detta eftersom fler 
inköp än budgeterat gjordes till verksamheterna. 

Myndighetsnämnden
Myndighetsnämnden redovisar ett utfall enligt budget.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 9,4 
mkr. I resultatet ingår reavinster vid fastighetsförsäljningar 
på 6,3 mkr, överskott på exploateringsverksamhet på 2,2 
mkr och nedskrivning av fastighet på 1,3 mkr. Nämndens 
resultat exklusive reavinster och nedskrivning uppgår till 
2,2 mkr. 

Stadsbyggnadsavdelningen har ett överskott på 1,1 mkr. 
GIS-enheten och kart- och mätenheten har ett under-
skott på 0,2 mkr som beror på färre antal husutsättningar. 
Överskott finns på bygglovsenheten som beror på att flera 
stora bygglov har hanterats vilket bidragit till ökade in-
täkter.

Fastighetsavdelningen har ett överskott på 5,9 mkr. Resul-
tatet exklusive nedskrivning, reavinster och exploaterings-
verksamheten är ett underskott på 1,3 mkr. Underskottet 
är hänförligt till fastighetsunderhållet.

Tekniska avdelningen har ett överskott på 1,2 mkr. Den 
främsta anledningen är att Ystad Energi AB inte gjort in-
vesteringar i den omfattning som tekniska avdelningen 
budgeterat för inom gatubelysningen. Överskott finns 
också på gatuenheten som beror på vakanta tjänster, en 
mild vinter och på högre intäkter inom gaturenhållningen. 
Parkenheten har ett negativt resultat som bland annat 
beror på uppstädning av farliga träd i Sandskogen efter 
stormar och på arbete med upprustning av lekplatser. Tra-
fikenheten har ett nollresultat.

VA-enheten har ett underskott på 3,7 mkr som redovisas 
som minskad långfristig skuld till VA-kollektivet. Skulden 
uppgår per 141231 till 9,0 mkr. Underskottet beror på 
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ökade kapitaltjänstkostnader för Nedraby vattenverk. Av-
fallsenheten har ett underskott på 0,6 mkr som redovisas 
som minskad kortfristig skuld till avfallskollektivet. Skul-
den uppgår per 141231 till 2,0 mkr.

Serviceavdelningen har överskott på 0,8 mkr som beror på 
lägre personalkostnader än budgeterat. Vakanta tjänster 
har inte utnyttjats fullt ut och vid sjukdom ersätter perso-
nalen varandra i stället för att ta in vikarier. IT-avdelningen 
har ett underskott på 0,1 mkr vilket kan hänföras till hö-
gre kostnader för konsulter än budgeterat.

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott med 8,4 mkr. I 
resultatet ingår överskott för Aulingatans gruppboende 
med 2,3 mkr och projektmedel inom individ- och famil-
jeomsorgen med 1,1 mkr. Det innebär att verksamhetsre-
sultat är ett underskott på 11,8 mkr.

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet re-
dovisar ett underskott med 1,7 mkr vilket till största delen 
beror på ökade kostnader för semesterlöneskulden.

Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri 
(FOS) redovisar underskott med 4,7 mkr. Det beror främst 
på höga kostnader för personlig assistans och ett antal 
nya placeringar på externa vårdhem till hög dygnskost-
nad, totalt underskott 7,1 mkr. Verksamheten för grupp-
boende redovisar överskott med 1,4 mkr, där gruppboen-
det på Aulingatan står för 2,3 mkr och ett uppbokat vite 
från 2013 ingår med 1,3 mkr. Övriga boende redovisar ett 
underskott med 2,2 mkr vilket beror på ökad vårdtyngd 
på ett antal enheter. Övriga verksamheter som redovisar 
överskott är korttidsverksamhet och daglig verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen redovisar överskott med 
0,2 mkr. Antalet placeringar av vuxna missbrukare ökade 
under året vilket medfört negativ budgetavvikelse. Även 
antalet placeringar i familjehem och behovet av öppna 
insatser för barn och unga har ökat. Detta balanseras av 
att kostnaden för försörjningsstöd minskade under året 
på grund av sjunkande arbetslöshet och att ett antal hus-
håll som långvarigt uppburit försörjningsstöd har kunnat 
avslutas. Överskott på verksamheten för handläggare be-
ror på att tjänsten som mottagningssekreterare inte till-
satts förrän i november, vakanser vid byte av handläggare, 
föräldraledigheter samt vissa sjukskrivningar. I resultatet 
ingår även överskott på projektmedel med 1,1 mkr.

Resultatet för vård och Omsorg är ett underskott med 1,6 
mkr. Detta beror på ökade personalkostnader inom verk-
samheten särskilda boende och personlig assistans enligt 
SoL. Stödteamet som ryms inom verksamheten för hem-
tjänst har drivits som ett projekt och har inte varit finan-
sierat. Överskott finns inom verksamheterna för externa 
vårdhem, dagverksamhet, resursenheten (bemannings-
poolen) och enhetsgemensam verksamhet.

Avdelningen för Hälso- och Sjukvård redovisar ett under-
skott med 0,6 mkr. Detta beror på ökade personalkost-
nader för sjuksköterskeverksamheten och större inköp 
av tekniska hjälpmedel. Ansökningar om bostadsanpass-
ningsbidrag har varit något fler än 2013 men till en lägre 
kostnad.

Revisionen
Revisionen redovisar ett överskott på 0,1 mkr.

Förvaltningarnas nettokostnader
Förvaltningarnas nettokostnader uppgick för 2014 till 
1 312,7 mkr. Fördelningen framgår av nedanstående dia-
gram.

Ledning o 
Utveckling 

16,2%

Kultur o 
Utbildning 

37,4%

Social 
omsorg 
41,2%

Samhälls-
byggnad 

5,2%

Förvaltningarnas nettokostnadsandelar
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Mål- och resultatstyrning
En ny modell för mål- och resultatstyrning togs fram in-
för budgeten 2011. De övergripande målområdena som 
finns med i budgeten har konkretiserats ytterligare och 
brutits ned till strategiska mål, vilka beslutats av kommun-
fullmäktige. Nämnderna har beslutat om övergripande 
aktiviteter som grundar sig på kommunens övergripan-
de målområden samt de strategiska målen. Respektive 
nämnd har också tagit fram mätmetoder, nyckeltal eller 
andra verksamhetsmått som visar på de strategiska må-
lens resultat. 

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig  
 och växande kommun för boende, företagande  
 och besök

• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

från kommunen är mycket god
• De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

• Ystad är ett attraktivt turistmål
• Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett 

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys 
I Svenskt Näringslivs rankning våren 2014 har Ystads 
kommun förbättrat sig med 33 platser till plats 92 från 
plats 125 år 2013. Det är den högsta placeringen på 7 år.
Ett projekt för samordnad varudistribution pågår, vilket 
bland annat ska underlätta för lokala mindre företag att 
lämna anbud vid upphandlingar. Projektet har väckt stort 
intresse och Ystads kommun har utsetts till ”Årets logis-
tikkommun 2014”.
År 2014 byggdes 100 nya bostäder i kommunen bestå-
ende av 49 lägenheter, 39 småhus och 12 LSS-bostäder. 
Planberedskapen är god, det finns planer för cirka 300 
lägenheter i flerbostadhus, 275 i gruppbostäder, 100 
friliggande tomter samt ny industrimark på Östra indu-
striområdet. Handläggningen av bygglov hanteras inom 
tidsramarna.
Inom SÖSK görs en satsning i syfte att få en högre andel 
av infrastrukturinvesteringarna till sydöstra Skåne. En ge-
mensam infrastrukturstrategi har fastställts vilken ska vara 
en vägledning och skapa samsyn för satsningar för för-
bättrad infrastruktur. Ombyggnad av Ystads reningsverk 
har påbörjats och sista etappen av Nedraby vattenverk 
pågår. Nytt omklädningsrum vid motionsslingan i sand-
skogen har färdigställts. 
Tillgången på platser i särskilda boende inom Vård och 
omsorg är för tillfället god. Fortfarande saknas platser i 
gruppboende inom funktionsnedsättning.
Tillgängliga kulturarrangemang med hög kvalitet som 

marknadsförs på ett genomtänkt sätt skapar gemenskap 
och blir ett attraktivt inslag i staden. Ystads museer är att-
raktiva besöksmål som lockar både kommuninvånare och 
turister. Biblioteken ger god service till besökarna genom 
hög kompetens, god tillgänglighet och modern teknik.
Kommunen har den senaste 10-årsperioden haft befolk-
ningsökning och under 2014 ökade folkmängden med 
148 personer. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksam-  
 het ska präglas av kvalitet och kundanpassat 
 bemötande

• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-
skap och utveckling i en trygg miljö

Analys 
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala och fristående pedagogiska verksamheter. Detta 
utbud gäller både pedagogisk inriktning såväl som möjlig-
het för vårdnadshavare att få tillgång till, en för barnet, 
passande vistelsetid i förskolan. 
Kvalitén i kommunens verksamhet är oftast mycket hög 
i de brukarundersökningar som görs. Den överträffar i 
många fall de mål som uppställts av kommunen. 
Kommunen har tidigare deltagit i tre medborgarunder-
sökningar och i samtliga har kommunens resultat legat 
högt över genomsnittet när det gäller till exempel kom-
munens verksamheter och kommunen som en plats att 
bo och leva i. I den senaste årliga trygghetsmätningen 
som genomförs av Polisen i Skåne blev Ystad den kom-
mun som av sina medborgare upplevs som tryggast.
Planavdelningen har varit aktiv med möten på Stortorget 
och Österportstorg i samband med den fördjupade över-
siktsplanen. Projekt fokus i byarna fortlöper där det nu 
bjuds in till byträffar. 
Under folkhälsoturnén Skåne Lyfter fanns representanter 
från kommunen på plats för att berätta om verksamheten 
och svara på invånarnas frågor.
Uppföljningen av omsorgs- och tjänstegarantier visar på 
att de har kunnat uppfyllas i de flesta fall.
På frågan om man kände sig trygg i skolan, som elever i 
årskurs 2-9 besvarar, var det 94 % som svarade på de två 
högsta alternativen utav fyra alternativ. 
Behörigheten till gymnasieskolan för kommunens elever 
är högre än riksgenomsnittet, men har sjunkit sedan fö-
regående år. 
Kulturgarantin för barn och unga är i bruk. Kulturverk-
samheterna arbetar aktivt med att stimulera ett varierat 
kulturutbud i Ystads kommun.

Målet är i hög grad uppfyllt.
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* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöpers-  
 spektiv

• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na-
turlig del av verksamheten

Analys 
Energibokslut för 2013 har tagits fram. Energioptime-
ringsarbete pågår för kommunens fastigheter där ny 
modernare teknik installeras och olja konventeras bort till 
fossilfria alternativ.
Kommunfullmäktige har antagit ett miljöprogram för 
kommunen för åren 2014-2020. Detta anger inriktningen 
på miljöarbetet, både i kommunen som geografiskt om-
råde och i kommunens verksamheter och bolag. Avsikten 
är att förvaltningarna ska ta fram handlingsplaner för att 
uppnå målen. Arbetet pågår även med att ta fram en en-
ergi- och klimatstrategi för kommunen.
Samordnad varudistribution tillsammans med en tydlig 
livsmedelsupphandling har lett till färre transporter.
Ystads invånare har fått bättre dricksvatten sedan Ned-
raby vattenverk byggts om.
Målet med klimatsmarta måltider uppfylls och inom lokal-
vården tas ett nytt kvalitetssystem fram.
Inom skolorna och förskolorna används verktyget Grön 
Flagg vilket i hög grad kan bidra till att uppnå kommu-
nens strategiska miljömål samt målsättningarna i den till-
hörande energi och klimatstrategin. Grön Flagg är anpas-
sat till läroplanerna och innehåller nyckeltal som innebär 
att arbetet också kan mätas och följas upp.
Marietorps naturskola är en del av den verksamhet som 
pedagogiskt arbetar med de långsiktiga miljömål som 
finns både nationellt och lokalt.
Fairtrade-projektet löper vidare. Museernas caféer serve-
rar enbart ekologiska och/eller närproducerade produkter. 
Profilprodukter är fair trade-märkta och/eller ekologiska.
Vård och omsorg arbetar med att utveckla verksamheten 
genom att minska transporterna, källsortera, minska pap-
persanvändandet och att göra inköp av ekologiska, Fair 
Trade och närproducerade varor då detta är genomför-
bart.

Målet är i hög grad uppfyllt.

* Ystads verksameter ska vara kostnadseffektiva   
 och ekonomin ska vara i balans

• Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
• Skatten är oförändrad
• Ekonomin är i balans

Analys 
Kommunen redovisar ett positivt resultat på 19,3 mkr. Två 
av de tre övergripande finansiella målen har uppnåtts. Ett 
av målen uppnås ej. Av kommunstyrelsen, de sex nämn-
derna och revisionen redovisar tre överskott medan reste-
rande fem redovisar underskott.
Kostnadseffektiviteten måste ständigt höjas, det vill säga 
att det måste hela tiden produceras mer verksamhet i för-



hållande till de kostnader kommunen har. 
Skatten har varit oförändrad sedan 2005.

Målet är i hög grad uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv   
 arbetsgivare

• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en 

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys 
I genomsnitt har frisknärvaron varit 94,4 %, vilket är un-
der målsättningen på 97,0 %.
Verksamheten arbetar kontinuerligt för att höja perso-
nalens kompetens, öka ansvarstagandet, utveckla och 
stimulera personlig kreativitet. Utvecklingssamtal sker 
årligen. Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 
2013. Resultatet av undersökningen är i likhet med tidiga-
re år väldigt bra och i synnerhet vad gäller arbetsmiljöde-
len. Vad gäller målet att kommunens medarbetare ska ha 
rätt kompetens för sitt arbete så ger medarbetarenkäten 
en tydlig bild av att man upplever sig ha rätt kompetens. 
Ystads kommuns resultat står sig bra i förhållande till an-
dra kommuner och statliga myndigheter där man gjort 
liknande undersökningar.

Målet är delvis uppfyllt.




GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska be-
sluta om finansiella mål som dels ska definiera vad ”god 
ekonomisk hushållning” är i den egna organisationen, 
dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/
utvärderingen. 
Kommunerna skall inte bara anta finansiella mål utan ock-
så 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. God ekonomisk hushållning upp-
nås när såväl de finansiella målen som de övergripande 
och strategiska målen huvudsakligen är uppfyllda.
De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är 
en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhe-
ten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även 
om detta kan medföra att de i budgeten angivna målen 
och riktlinjerna inte helt kan uppnås. Om det uppstår kon-
flikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål skall 
styrelsen/nämnden agera och prioritera så att budgetra-
men inte överskrids. 

Resultatet för 2014 visar att två av de tre övergripande 
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finansiella målen har uppfyllts. Ett av målen har inte upp-
fyllts. Det mål som inte uppfyllts beror på att årets resultat 
på 19,3 mkr inte är tillräckligt högt. 

Kommunfullmäktige har utöver de finansiella målen satt 
upp fem övergripande målområden med strategiska mål. 
Utifrån en sammanställning och analys av nämndernas 
måluppfyllelse utifrån de övergripande och strategiska 
målen kan konstateras att fyra av fem målområden är i 
hög grad uppfyllda medan ett målområde är delvis upp-
fyllt. 

Ystad kommun har god ekonomisk hushållning då såväl 
de finansiella målen som de övergripande och strategiska 
målen huvudsakligen är uppfyllda.

Intern kontroll
Kommunfullmäktige fastställde i november 2010 ett nytt 
reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet ska 
framtagandet av kontrollplanen föregås av en dokumen-
terad risk- och väsentlighetsanalys. I samband med upp-
följningen av tertial 1 stämde ekonomiavdelningen av att 
samtliga förvaltningar och bolag inom koncernen Ytor-
net upprättat en risk- och väsentlighetsanalys samt intern 
kontrollplan för år 2014. Respektive nämnd och bolags-
styrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom sitt verksamhetsområde, och senast i samband med 
årsanalysens upprättande rapportera resultatet från upp-
följningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämn-
dernas och bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter ut-
värdera kommunens samlade system för intern kontroll. 
Samtliga nämnder och bolag har inkommit med rapporter 
om utförd intern kontroll för år 2014.

Samhällsbyggnadsförvaltningen strävar efter att utveckla 
och förbättra verksamheternas rutiner genom arbetet med 
intern kontroll. Kontrollerna under 2014 uppmärksammar 
att kommunen inte klarar målet 25 % ekologiska produk-
ter i måltiderna. Arbetet för en hållbar matutveckling som 
säkrar det angivna målet bör ske kommunövergripande. 
Övriga avvikelser som framkommit vid kontrollerna arbe-
tar förvaltningen med att åtgärda. Kultur o Utbildnings 
kontroller har medfört olika förbättringsåtgärder i verk-
samheterna. Ett chefsintroduktionsprogram har utarbe-
tats under året för att säkerställa kompetensöverföring 
och ett nytt kontrollverktyg har utarbetats för att säker-
ställa rätt mat till rätt barn/elev är två exempel på dessa 
åtgärder. Social omsorg arbetar på ett strukturerat och fö-
rebyggande sätt med intern kontroll utifrån de lagar och 
riktlinjer som styr förvaltningens arbete. Under året har 
till exempel ett sammanhållet styrdokument tagits fram 
för myndighetsutövning, det drogförebyggande arbetet 
pågår ständigt och förvaltningen arbetar med förebyg-
gande insatser för barn och unga. De kontroller som Led-
ning o Utveckling gjort påvisar områden som är i behov av 
förbättring. Ett antal investeringsprojekt genomförs inte i 

den takt som planerats i budgeten utan färdigställs senare 
än planerat. Det är angeläget att planeringen av projekten 
blir mer realistisk. Uppföljningen av genomförandegraden 
av investeringarna kommer att få ett ökat fokus under 
2015. Kontrollen av avtalsuppfyllnad visar brister inom 
vissa områden, men förbättringar har skett jämfört med 
tidigare år. En ny inköps- och upphandlingspolicy antogs 
av kommunfullmäktige i januari 2015. Länsstyrelsen har 
genomfört en granskning av Överförmyndarnämndens 
verksamhet. Granskningen visar att ärenden handläggs 
på ett rättsäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna 
i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Det inlämnade materialet från samtliga bolag inom kon-
cernen Ytornet visar att alla arbetat med intern kontroll 
under år 2014. Vid kontroll i moderbolaget hur koncern-
nyttan kan optimeras genom bland annat ökad samord-
ning uppmärksammades behov av att ytterligare betona 
samordningsfrågorna i ägardirektiven. Nya ägardirektiv 
kommer att tas fram av Ytornets nya styrelse som tillträ-
der i april 2015. Endast ett fåtal brister har påvisats vid 
kontrollerna i bolagen, och detta har respektive bolag åt-
gärdat.

Nämnderna och bolagen arbetar på ett tillfredsställande 
sätt med intern kontroll, och de brister som framkom-
mer vid kontrollerna arbetar de med att åtgärda. I början 
av 2014 anordnade ekonomiavdelningen en uppskattad 
internkontrollutbildning med workshop. Förutom in-
formation om kommunens reglemente och arbete med 
risk- och väsentlighetsanalys fick nämnderna och bola-
gen möjlighet att diskutera arbetet med intern kontroll. 
Utöver utbildningen har ekonomiavdelningen bistått de 
nämnder och bolag som önskat stöd i sitt arbete med att 
vidareutveckla intern kontroll.

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten
Kommunstyrelsen har löpande under året följt upp nämn-
dernas och kommunalförbundens verksamhet. Stort fo-
kus har varit på socialnämnden som under större delen 
av året prognostiserade underskott i sina helårsprognoser. 
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen vid 
två tillfällen att presentera åtgärdsplan för att komma till 
rätta med ekonomin. Nämndens resultat blev trots detta 
ett underskott på 8,4 mkr. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga händelser av väsentlig ekonomisk eller verksamhets-
mässig betydelse har inträffat efter räkenskapsårets slut 
som påverkar bedömningen av 2014. 
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Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort an-
tal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala be-
slut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. I 
nedanstående tabell framgår hur olika händelser var för 
sig hade kunnat påverka kommunens ekonomi under 
2014. Härigenom får man en uppfattning om hur känslig 
kommunens ekonomi är för ändrade betingelser.

Resultateffekt, +/- mkr
1 kr förändring av kommunalskatten 55,1 
1 % löneförändring 9,0 
1 % prisförändring 5,0 
1 % avgiftsförändring 1,2 
10 mkr förändrad upplåning 0,1
1 % förändrad kort ränta 4,5 
1 % förändring av generellt statsbidrag 1,8

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

Framtiden
Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och sä-
kerställa en god ekonomisk utveckling. Av avgörande be-
tydelse är att kommunens finansiella mål är i samklang 
med mål och riktlinjer för verksamheten samt att målen 
verkligen blir styrande i praktiken. I december 2013 fast-
ställde kommunfullmäktige Vision 2030. Efter fullmäkti-
ges beslut har det pågått ett arbete med att konkretisera 
kärnområdena miljö, kultur, utbildning, vård och omsorg 
samt tillväxt. Nya övergripande och strategiska mål samt 
processmål fastställdes i samband med att budgeten för 
år 2015 antogs av kommunfullmäktige i november 2014. 
I början av 2015 pågår ett arbete i förvaltningar och bolag 
att bryta ned övergripande mål till åtaganden och aktivi-
teter. Beslut om åtaganden och aktiviteter ska fattas av 
nämnder och styrelser för redovisning till kommunstyrel-
sen i mars 2015. 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 682,0 mkr, 
varav 614,8 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det innebär 
att cirka 90 % ligger utanför balansräkningen. Några 
medel finns inte fonderade för att möta de betalningar 
som kommer att uppstå när skulden ska regleras. Kom-
munens pensionskostnader kommer därför att öka de 
kommande åren. Utbetalningar av pensioner ökar med 13 
mkr mellan 2015 och 2019. Det kommer att innebära en 
påfrestning på likviditeten och ta ett ökat utrymme från 
kommunens resurser för verksamheterna. 
Omfattningen på kommunens investeringar är fortsatt 
hög och uppgick under 2014 till 318,4 mkr (netto). Av 
den totala investeringsbudgeten på 530,2 mkr återstår 
211,7 mkr som till stor del troligen kommer att föras 
över i kompletteringsbudgeten till 2015. För 2015 finns 
det ursprungligen budgeterat 292,7 mkr, medan plan 

2016 innehåller 301,3 mkr. För år 2017 finns det pla-
nerat 184,1 mkr och för år 2018 98,8 mkr. De största 
investeringarna under planperioden utgörs av nybygg-
nation av nya idrottshallar som ersätter Österporthallen 
på sammanlagt 231 mkr. Utbyggnad av avloppsrenings-
verket har ett totalt budgeterat anslag på samman-
lagt 185,5 mkr, efter att 100 mkr ytterligare skjutits till 
i budgeten för 2015 och 2016. Investeringar i VA-verk-
samheten ska täckas av avgifter från VA-kollektivet.  
 
Investeringsplanen för åren 2014-2018 omfattar inves-
teringar på 1,2 mdr kr. Investeringarna kommer till stor 
del att finansieras med lån, cirka 520 mkr. Inför budget-
arbetet för 2016 är det angeläget att starkt begränsa 
nya investeringsprojekt. Det vore också värdefullt om 
inlagda investeringsprojekt i den ekonomiska flerårspla-
nen kan senareläggas eller omprövas så att ökningen 
av kommunens låneskuld kan begränsas. Ränteläget 
är för närvarande lågt men efterhand som räntan sti-
ger så ökar påfrestningarna på kommunens ekonomi 
ytterligare. Efter att fritidsanläggningarna färdigställts 
behöver investeringsnivån drastiskt sänkas så att extern 
finansiering via lån kan upphöra. Investeringarna bör 
istället självfinansieras, det vill säga ej överstiga sum-
man av årets avskrivningar och årets positiva resultat.  
 
För att bedöma förutsättningarna för att genomföra ett 
omvandlingsprojekt i hamnområdet har en samhällseko-
nomisk analys genomförts. Analysen redovisades i början 
av 2014 och redovisade de ekonomiska förutsättningarna 
för att flytta ut industrihamnen i en yttre del av hamn-
området för att frigöra de inre delarna till bostäder med 
mera. 

I augusti 2014 presenterades en fastighetsutredning för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Utredningen redovisade 
hur koncernens fastighetsbestånd kan samordnas effekti-
vare genom en samlad drift- och underhållsorganisation. 
Arbetet fortsätter med framtagande av en genomföran-
deplan för samordnad fastighetsförvaltning. 

Medlemskommunerna inom Sydskånska gymnasieför-
bundet har enats om att förbundet ska upplösas per 
2015-12-31. Från och med 1 januari 2016 tas gymnasie-
verksamheten (Österportsgymnasiet och Parkgymnasiet) 
över av Ystads kommun. Verksamhetsövergången kom-
mer att kräva stora förberedelser. Inför avvecklingen av 
förbundet ska kommunerna gemensamt lösa in förbun-
dets ansvarsförbindelse för pensioner. Ystads kommun 
har 2013 och 2014 totalt bokat upp 11,4 mkr som ska 
täcka kommunens andel av ansvarsförbindelsen. En upp-
dragsbeskrivning har tagits fram kring avvecklingen av 
förbundet så att avtal kan tecknas mellan kommunerna 
före halvårsskiftet 2015.
En utredning presenterades i maj 2014 kring ett eventuellt 
samgående mellan kommunalförbunden Sydöstra Skå-
nes Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Syd. 
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Utredningen presenterade vilka effekter ett samgående 
kan ge samt vilka kritiska frågor som behöver lösas för 
att ett sådant samgående ska kunna ske. Medlemskom-
munerna inom Räddningstjänsten Syd har utrett frågan 
om eventuell utökning av antalet medlemskommuner. 
Medlemskommunerna inom Sydöstra Skånes Räddnings-
tjänstförbund ska under början av 2015 ta ställning till 
om en formell framställan ska göras om medlemskap i 
Räddningstjänsten Syd. 

Ett antal faktorer kring utvecklingen av konjunkturen, 
skatteunderlaget, statsbidragen, löneavtalen, räntan med 
mera förstärker osäkerheten inför framtiden. Oerhört 
avgörande för utvecklingen av kommunens ekonomi är 
om statsbidragen uppräknas med inflationen. Det är vik-
tigt att säkerställa att det finns en buffert i den kommu-
nala budgeten för att klara oförutsedda variationer och 
händelser. Det budgeterade resultatet för 2015 uppgår 
till +8,4 mkr. Efter att budgeten fastställdes har skatte-
prognosen försämrats med 8,5 mkr. För att inte riskera 
att kommunens resultat blir ett underskott är det absolut 
nödvändigt att samtliga nämnder håller sina ramar.

En befolkningsökning motsvarande en procent är bety-
delsefull för kommunens utveckling och tillväxt. För att 
uppnå denna ökning av befolkningen måste bostadsbyg-
gandet intensifieras. AB Ystadbostäder har i sin investe-
ringsplan för åren 2015-2022 nyproduktion av 380 lä-
genheter. Med ökad befolkning och jämnare demografisk 
struktur underlättas möjligheterna att upprätthålla balans 
i ekonomin. 

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommu-
nens verksamheter för att uppfylla den allt äldre befolk-
ningens behov. Hur kommunen lyckas omprioritera medel 
från olika verksamheter är avgörande för kommunens 
ekonomi. Det kommer att behövas fortsatta verksam-
hetsanpassningar med omprioriteringar såväl inom som 
mellan verksamheterna. Konjunkturens inverkan på skat-
teintäkternas utveckling gör att det ständiga arbetet med 
rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. För 
att bibehålla balans i ekonomin kommer det att krävas 
fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdisciplin. 
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Miljö- och Naturvård

Miljöprogram för Ystads kommun
Det nya miljöprogramet som har tagits fram för Ystads 
kommun under året innehåller ett övergripande mål och 
fem strategiska miljömål som är baserade på de utma-
ningar som Länsstyrelsen i Skåne har identifierat. Under 
2015 ska kommunens verksamheter ta fram handlings-
planer med åtgärder som ska syfta till att de strategiska 
miljömålen uppnås. 

Övergripande mål
• Ystads kommun överlämnar till nästa generation ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför  
kommunens, regionens och Sveriges gränser.

Strategiska miljömål
• Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö.
• Förvaltningen av kommunens mark- och vattenresur-

ser är hållbar.
• Natur- och kulturvärden bevaras, den biologiska 

mångfalden är stor och det finns goda möjligheter 
för friluftsliv.

• Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion 
som är skonsam för miljön och socialt hållbar.

• Transporter och infrastruktur är miljöanpassade och 
möjligheter finns till ett liv fritt från fossilt bränsle.

Fairtrade City Ystad
Under året har en rad aktiviteter genomförts av styrgrup-
pen för Fairtrade City Ystad för att marknadsföra Ystad 
som en Fairtrade City. Exempel på aktiviteter är; lunchfö-
reläsning på biblioteket om Fairtrade, rättvis handel och 
Ystad Fairtrade City, World Fairtrade day den 10 maj då 
styrgruppens medlemmar hade ett stånd på Stortorget. 

Skräpplockardagarna
Ystads kommun deltog i Skräpplockardagarna bland an-
nat genom att tillhandahålla material i form av säckar, 
handskar och tatueringar till deltagarna. Rekordmånga 
förskolor och skolor samt byalag, tjänstemän och ett pri-
vat företag deltog. Som ett försök att engagera fler vuxna 
arrangerades en skräpplockning centralt i tätorten. 

Luftmätningar
Kommunen har genomfört luftkvalitetsmätningar vid sex 
provtagningspunkter vilka är belägna vid Ystad centrum, 
Lantmännen, Bornholmsterminalen, Färjeterminalen, 
Skogshyddan och Östra Förstaden. Samtliga analysresul-
tat visar värden som ligger en bit under miljökvalitetsnor-
men. På grund av att kommunen under ett antal år har 
genomfört omfattande mätningar av luftkvalitén med 
mycket goda resultat så kommer det inte ske några mät-
ningar under 2015 i kommunens regi. 

Recipientkontroller
Sedan 1990 har kontinuerliga kontroller genomförts av 
kommunens vattendragskvalitet. Provtagningarna tas en 
gång i månaden på elva punkter i vattendragen Charlot-
tenlundsbäcken, Svarteån, Kabusaån och Tygeån. Resul-
taten från 2014 har inte analyserats än men enligt den 
analys som har genomförts på resultaten från 2010-2012 
så är såväl kväve- som fosforhalterna extremt höga i 
kommunens vattendrag. Det är rimligt att anta att halter-
na fortfarande är lika höga då det inte har vidtagits några 
större åtgärder för att minska näringsläckaget. 

Norra Sandskogen
I december har det stödplanterats på tidigare planterade 
ytor i norra Sandskogen där plantorna har varit för få till 
antalet respektive dukat under på grund av två varma 
och torra somrar. Syftet med reservatet är att bevara och 
öka den biologiska mångfalden och tillgodose behovet 
av friluftsområden. Skötseln har tre inriktningar: natur-
vård med huvudsakligen fri utveckling med få åtgärder, 
naturvård med riktade skötselinsatser för att bland annat 
omvandla produktionsskog till mer naturlig skog samt na-
turvårdsanpassat skogsbruk.

Vattenarbete
Deltagandet har fortsatt i vattenrådet för Nybroån, Kabu-
saån och Tygeån, vattenvårdförbundet för Skivarpsån och 
Dybäcksån och i Sydkustens fiskeområde. Deltagande i 
Svarteåns vattenråd har återupptagits. Inventering av vat-
tenbiotop och fiskförekomst i Kulleån, ett biflöde till Ny-
broån, har genomförts av Eklövs fisk och fiskevård. 

Strandfodring
Under mars 2014 genomfördes kommunen den andra 
storskaliga strandfodringen. Drygt 80 000 m3 sand för-
delades mellan Ystad Sandskog (85 %) och Löderups 
Strandbad (15 %). Med strandfodringen kunde stranden 
utökas från cirka 10 m till cirka 40 – 50 m bredd.

FORMAS-projekt
Ystads kommun har under 2014 medverkat i ett projekt 
i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och Institutio-
nen för Globala studier vid Göteborgs Universitet. Stu-
diens huvudsakliga syften är dels att utveckla metoder 
för att kvantitativt förutsäga hur kustområden kommer 
att påverkas av erosion och översvämning under inverkan 
av ett förändrat klimat, dels att integrera resultaten ifrån 
dessa beräkningar i den kommunala processen för plane-
ring och förvaltning av kustområden. Arbetet vilar på ett 
riskbaserat synsätt där sannolikheten för en viss händelse 
kombineras med konsekvenserna av samma händelse. 
Projektet kommer att fokusera på två typer av inverkan 
med mycket olika typiska skador. Det är dels inverkan på 
kuster av stormar med en varaktighet på timmar eller da-
gar, dels långtidförändringar till följd av ett ändrat klimat. 
Under våren 2015 kommer resultaten att presenteras. 
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Personalredovisning

PERSONALKOSTNADER, mkr 2014 2013 2012
   
Utbetald lön inkl skattepliktiga förmåner 659,4 624,7 595,3
Sociala avgifter, avtalsförs., löneskatt 213,0 202,9 194,2
Retroaktiva/upplupna löner inkl PO 1,3 1,6 0,2
Förändring av semesterlöneskuld inkl PO 2,4 0,6 0,9
Förändring av skuld för mer- och övertid inkl PO 0,1 -0,1 0,3
Pensionskostnader 67,1 66,2 64,4
SUMMA 943,3 895,9 855,3

Personalstruktur
Per sista december 2014 var antalet tillsvidareanställda 
personer 2 053 st. Antalet anställningar omräknat till hel-
tider uppgick till 1 754 st.
Av de totalt 2 053 tillsvidareanställda personerna var 47,6 
% 50 år eller äldre. Medelåldern uppgick till 48 år.

Antalet tillsvidareanställda personer fördelade
på kön 2014-12-31

Kvinnor Män Totalt
1 667 386 2 053

 81,2 % 18,8 %

0

200

400

600

20-29 30-39 40-49 50-59 60-65

Kvinnor 135 277 457 537 261

Män 39 63 104 103 77

Totalt 174 340 561 640 338

Antal tillsvidareanställda personer  fördelat på kön och åldersgrupp

Kvinnor 17 
20 %Män 70

80 %

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön, 
koncernens bolag

Kvinnor 124 
49 %

Män 128
51 %

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön,
kommunalförbund
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15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

20-29 30-39 40-49 50-59 60-65

Kvinnor 22 424 25 536 27 044 26 858 27 719

Män 22 771 26 847 29 402 29 318 28 027

Medellön heltid fördelad per åldersgrupp och kön tillsvidareanställda

Medellönen för heltidsarbete tillsvidareanställningar upp-
gick i december 2014 till 26 746 kr.
Medellönen för kvinnor uppgick till 24 460kr. Motsvaran-
de siffra för män var 28 037 kr.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i nyckeltal 1 samt nyckeltal 3-7 
är beräknad med hänsyn taget till sjukfrånvarons om-
fattning, det vill säga heltids- eller deltidsfrånvaro. Den 

sammanlagda ordinarie arbetstiden är beräknad på den 
avtalade ordinarie arbetstiden. Övertid och mertid räknas 
inte in i den ordinarie arbetstiden medan till exempel se-
mesterledighet betraktas som ordinarie arbetstid. Hänsyn 
tas också till tillgänglig ordinarie arbetstid som inte nöd-
vändigtvis måste sammanfalla med den avtalade arbetsti-
den. Ett vanligt exempel på detta är heltidsanställda som 
har en partiell ledighet.

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 2014 2013 2012
1. Total sjukfrånvarotid 5,6 5,2 4,5
2. Summa tid med långtidsfrånvaro 47,1 44,2 42,5
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 6,3 5,8 5,0
4. Summa sjukfrånvarotid för män 2,7 2,8 2,5
5. Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 4,8 3,9 3,2
6. Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 4,7 4,3 3,9
7. Summa sjukfrånvarotid för åldergrupp 50 år eller äldre 6,6 6,2 5,3

Vad gäller nyckeltal 2, summa tid med långtidssjukfrån-
varo, redovisas den totala frånvarotiden som överstiger 59 
dagar i relation till den totala sjukfrånvarotiden.

Av den sammanlagda ordinarie arbetstiden om 3 768 000 
timmar år 2014 gick 210 000 timmar bort i sjukfrånvaro.

Frisknärvaron fortsätter att minska något jämfört med fö-
regående år. Det totala frisknärvaron i förhållande till den 
sammanlagda ordinarie arbetstiden avseende år 2014 
uppgick till 94,4 % mot 94,8 % år 2013. Kvinnornas 
frånvaro är högre än männens. År 2014 var kvinnornas 
frånvaro 3,6 % högre än männens.

Av den totala sjukfrånvaron utgjorde  frånvaron över 59 
dagar 47,1 % år 2014 mot 44,3 % år 2013.
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Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller

Sjukfrånvaro längd 2014 2013 2012
1 dag 2,7 2,5 2,8
2-14 dagar 20,7 23,8 25,7
15-90 dagar 20,4 19,8 20,3
91 – dagar 56,7 53,9 51,2

Som framgår av tabellen ovan ”Sjukfrånvarodagar förde-
lat på intervaller” fortsätter korttidsfrånvaron att minska 
medan frånvaro överstigande 91 dagar fortsätter att öka.

Sjuklönekostnader
Den första sjukfrånvarodagen är karensdag det vill säga 
den anställde uppbär inte någon sjuklön. De följande 13 
karensdagarna utgår sjuklön motsvarande cirka 80 % av 
lönen. För sjukfall dag 15-90 utbetalas sjuklön med 10 % 
av ordinarie lön.

Kostnad för sjuklön exkl personalomkostnader, mkr 
 2014 2013 2012  
 9,1  8,2 6,2  

Pensioner
Under år 2014 avgick sammanlagt 57 personer med pen-
sion. Av dem slutade 14 personer före fyllda 65 år och 18  
personer slutade som 66 år eller äldre.
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Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2014

Budget
2014

Avvi-
kelse

Intäkter 28,7 23,2 5,5
Kostnader -215,6 -208,8 -6,8
(varav kapitaltjänst) (-2,8) (-2,8) ( - )
Summa -186,9 -185,6 -1,3

Verksamhet
Under supervalåret 2014 hölls val både till EU och till riks-
dag, region och kommun. Detta innebar en hög arbetsbe-
lastning på kommunkansliet. 

Personalavdelningen har under året haft ett starkt fokus 
på arbetsmiljöfrågor. Avdelningen har bland annat arbe-
tat med:
• Reviderad arbetsmiljöpolicy
• Arbetsmiljöutbildning
• Stöttat i det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Köpt in systemet SARA, som underlättar arbetsmil-

jöarbetet. 

Upphandlingsavdelningen har under året genomfört stora 
centrala upphandlingar avseende livsmedel och kemtek-
niska produkter, båda kopplade till samordnad varudistri-
bution. Kommunerna har möjlighet att avropa upphand-
lingar från SKL Kommentus Inköpscentral (SKI), vilken 
ingår ramavtal för byggentreprenader, varor och tjänster. 
Under året har arbetet med att införa strategisk inköps-
styrning påbörjats och upphandling av inköpsanalyssys-
tem är slutförd.

Miljöprogrammet antogs i augusti och innehåller mål 
baserade på de utmaningar som Länsstyrelsen i Skåne 
identifierat. Kommunens verksamheter ska ta fram hand-
lingsplaner och åtgärder som syftar till att dessa miljömål 
uppnås. 

Under mars månad genomfördes kommunens andra stora 
strandfordring då drygt 80 000 m³ sand fördelades mellan 
Ystads sandskog och Löderups strandbad.

Den 1 januari 2014 blev Sydskånska gymnasieförbundet 
ett produktionsförbund. Den 1 januari 2016 övergår verk-
samheten till Ystads kommun. Ansvaret för andra gym-
nasiefrågor, utöver de som sköttes av gymnasieförbun-
det, låg under 2014 på kommunstyrelsen. Enligt beslut 
i kommunfullmäktige kommer gymnasieverksamheten 
från och med 2015 att ledas av en gymnasienämnd. 
Nämndens verksamheter ingår i förvaltningen Kultur och 
Utbildning.

Näringslivsavdelningen arbetar fortlöpande med bland 
annat marknadsföring, näringslivsfrukostar, näringslivs-
gala, att stötta både befintliga och nya företag, rekry-
tering av nya företag samt främjande av nyinflyttning. 

Ordförandeskapet i Näringslivsrådet flyttades till en ideellt 
arbetande ordförande från näringslivet. Rådet har fortsatt 
arbeta utifrån de tre prioriterade områdena infrastruktur, 
kompetensförsörjning och strategisk utveckling.

Ystad och Österlens besökare är till 85 % från Sverige. Ut-
ländska besökare kommer främst från Danmark, Tyskland, 
Holland och Norge. Kommunen har många journalistbe-
sök varje år och de flesta av dessa har ett särskilt intresse 
för Wallander och film.

Exempel på stora arrangemang under året är national-
dagsfirandet, sommar i Rådhusparken och invigningen av 
Ystad Arena. Nyinflyttardagen lockade cirka 200 personer 
som bland annat bjöds på lunch, utställningar och besök 
på Cineteket och Ystad Studios.

Inom film deltog kommunen i EU-projektet EuroScreen, 
ett projekt som syftar till att sprida kunskap om filmtu-
rism. Tillsammans med Film i Skåne arrangerades Skånes 
filmfestival Pixel för andra gången. Under året spelades 
flera filmer in i Ystad; långfilmen Unga Sophie Bell, ma-
tinéfilmen och tv-programmet Cirkus Imago, tre Wallan-
derfilmer med Kenneth Branagh för BBC, samt inspelning 
av TV-serien Bron III.

Under året lanserades en ny webbplattform och arbetet 
med ett intranät påbörjades. Vid årsskiftet bildades kom-
munikationsavdelningen som stödjer kommunens alla en-
heter i kommunikations- och informationsfrågor. Enheten 
omfattar två kommunikatörer samt webbstrateg.

Under året har Ystad fått följande utmärkelser:
• Årets logistikkommun (med Simrishamn och Tome-

lilla)
• Årets lyft i region Skåne/Blekinge för projektet Sam-

ordnad varudistribution. 
• Sveriges husbilsvänligaste kommun
• Andra plats i tidningen Fokus ranking ”Bäst att bo” i 

kategorin Landsbygd.

En inventering av kommunens samtliga leasingavtal på-
börjades och ett nytt attestreglemente infördes under 
året. 

Ekonomi
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 1,3 mkr. 
Exklusive kommunalförbund är det ett överskott på 4,3 
mkr. Det beror bland annat på att 1,5 mkr har erhållits 
via kompletteringsbudgeten från fonder för förebyg-
gande insatser för barn och ungdomar. Inga medel har 
ännu utbetalats. Vidare har förvaltningen erhållit intäkter 
inom miljö och turism avseende projekt från föregående 
år. Flera verksamheter redovisar lägre kostnader hänför-
ligt till vakanser, föräldraledighet och sjukskrivningar. Ett 
avgångsvederlag på 2,4 mkr har kostnadsförts avseende 
den tidigare chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Beloppet motsvarar hela avgångslönen som löper under 
26 månader. Valnämnden visar ett underskott på 0,2 mkr 
hänförligt till större personalbehov än beräknat.

Kommunalförbunden redovisar ett underskott på 5,6 mkr. 
Underskottet är helt hänförligt till uppbokning av kom-
munens resterande del av Sydskånska gymnasieförbun-
dets ansvarsförbindelse för pensioner.

Framtid
Arbetet med Vision 2030 och den fördjupade översikts-
planen för staden Ystad fortsätter. Strategier för stadens 
långsiktiga utveckling kommer att tas fram. Avsikten är 
att strategierna ska sammanfatta de områden dit kom-
munens planerings- och utvecklingsresurser ska fokuseras 
under planperioden 2015-2030. Den fördjupade över-
siktsplanen och dess strategier ska stödja kommunens 
vision och bidra till att den förverkligas. Det krävs ett om-
fattande förankringsarbete att tydliggöra visionen och hur 
kommunen ska agera och arbeta för att uppnå visionen.

En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsatta 
arbetet med styrmodellen som omfattar hela koncernen 
och innefattar hur verksamheterna styrs, följs upp och 
kontrolleras. Styrmodellen kommer att innehålla mål, 
strategier, ledarskapsutveckling, verksamhetsplanering 
och ekonomisk stabilitet. Viktigt är också arbetet med till-
växt, sysselsättning, besöksnäring, näringsliv och befolk-
ningsutveckling. 

Ystad kommer tillsammans med övriga SÖSK-kommuner 
att ingå i Destinationsutvecklingsprocessen för Skåne syd-
ost som upphandlats av Tourism in Skåne. Syftet är att få 
fler svenska och internationella besökare hela året. Tillväxt, 
produktutveckling och kompetensutveckling är viktiga 
mål i processen. September till maj är den period då po-
tentialen att locka fler besökare är störst. Målgrupperna 
under denna period är till stor del utländska besökare, 
weekend- och affärsresenärer. 
Kommunen har för avsikt att intensifiera sitt arbete med 
näringslivsfrågor. Under 2015 kommer marknads- och nä-
ringslivsavdelningen att flytta till nyrenoverade lokaler på 
Gamla Rådhuset. Syftet är att göra det enkelt för företa-
gare att inte bara komma i kontakt med kommunen utan 
också att uppmuntra till fler personliga möten. Möjlighet 
finns även för annan personal inom kommunen samt för 
kommunledningen att under vissa perioder finnas till-
gängliga i Gamla Rådhuset för spontana besök.

Förvaltningen satsar på att utveckla upphandlingsverk-
samheten bland annat genom ett strukturerat avtalsupp-
följningsarbete. En ambition är också att informationen 
till kommunens företagare ska bli bättre på kommunens 
hemsida genom företagsträffar, nyhetsbrev med mera.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx-        
 ande kommun för boende, företagande och besök

• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

från kommunen är mycket god
• De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

• Ystad är ett attraktivt turistmål
• Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett 

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
I Svenskt Näringslivs rankning våren 2014 klättrar kom-
munen 33 platser till plats 92. Det är högsta placeringen 
på sju år. Projektet Samordnad varudistribution ska bland 
annat underlätta för mindre företag att lämna anbud vid 
upphandling. Projektet har väckt stort intresse och Ystads 
kommun utsågs till ”Årets logistikkommun 2014”. År 
2014 byggdes 100 nya bostäder i kommunen bestående 
av 49 lägenheter, 39 småhus och 12 LSS-bostäder. Inom 
SÖSK görs en satsning på infrastrukturfrågor i syfte att 
få en högre andel av infrastrukturinvesteringar till sydös-
tra Skåne. Medlemskommunerna i SÖSK har fastställt en 
gemensam infrastrukturstrategi vilken ska vara en vägled-
ning och skapa samsyn för satsningar för förbättrad infra-
struktur. Kommunerna har också fastställt en gemensam 
EU-strategi för att klargöra hur kommunerna gemensamt 
ska arbeta för att generera utvecklingsprojekt till regio-
nen. Kommunen arbetar för att uppnå målen i det folk-
hälsopolitiska programmet som antogs 2013. Folkmäng-
den har ökat med 148 invånare sedan årsskiftet 2013-12-
31, vilket motsvarar 0,5 %.

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och   
 ekonomin ska vara i balans

• Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
• Skatten är oförändrad
• Ekonomin är i balans

Analys
Förvaltningen redovisar exklusive kommunalförbunden 
ett överskott på 4,3 mkr. Kommunalförbunden redovisar 
däremot ett underskott på 5,6 mkr vilket gör att det eko-
nomiska målet inte uppfylls helt. 

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na-

turlig del av verksamheten
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Analys
Kommunfullmäktige har antagit ett miljöprogram för 
kommunen för åren 2014-2020. Detta anger inriktningen 
på miljöarbetet, både i kommunen som geografiskt områ-
de och i kommunens verksamheter och bolag. Avsikten är 
att förvaltningarna, när miljöprogrammet är antaget, ska 
ta fram handlingsplaner för att uppnå målen. Arbetet på-
går även med att ta fram en energi- och klimatstrategi för 
kommunen. Många av de prioriterade målen i det folkhäl-
sopolitika programmet har koppling till miljöfrågorna och 
folkhälsoarbetet kommer att bli mer stukturerat 2015 när 
den nya folkhälsostrategen tillträtt sin tjänst. Relevanta 
miljökrav ställs i upphandlingar. Projektet samordnad va-
rudistribution ger positiva miljöeffekter.

Målet är delvis uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska  
 präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvaliteten inom kommunens omsorgsverksam-

het är mycket god - trygghet, värdighet och val-
frihet präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-
skap och utveckling i en trygg miljö

Analys
Kommunen har tidigare deltagit i tre medborgarunder-
sökningar och i samtliga har resultat legat högt över ge-
nomsnittet när det gäller till exempel kommunens verk-
samheter och kommunen som en plats att bo och leva i. 
I den senaste årliga trygghetsmätningen som genomförs 
av Polisen i Skåne blev Ystad den kommun som av sina 

medborgare upplevs som tryggast. Även den positiva ut-
vecklingen i Svenskt Näringslivs ranking samt den i Fokus 
”Här är det bäst att bo”, bidrar till kvalitetsmålet. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arb-  
 etsgivare

• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en 

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Frisknärvaron för Ledning o Utveckling är 96,7 %. Hand-
lingsplaner med åtgärdsplaner gällande de förbättrings-
områden som framkom i medarbetarenkäten avseende 
arbetsmiljön har tagits fram. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

Personal
Förvaltningen har under året haft en pensionsavgång, 
åtta nyanställningar och sju anställda som har slutat.

Frisknärvaron under året första del var något högre 
jämfört med 2013, för att sedan minska under den andra 
hälften av året.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Turistbyrån
Antal besök juni-augusti 75 000 80 000 -5 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 14 181 16 000 -1 819
Antal guidningar 776 400 376

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Politisk verksamhet -8,9 -8,4 -0,5
Omvärld -2,1 -2,1 -
Marknad -8,6 -9,7 1,1
Gemensam administration -39,7 -43,4 3,7
Summa LoU -59,3 -63,6 4,3
Kommunalförbund -127,6 -122,0 -5,6
Summa -186,9 -185,6 -1,3

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2014

Budget
2014

Avvikelse

Ospecificerat markköp (pizzeria restaurang Svarte) -2,4 -10,0 7,6
Sandfordring -10,0 -10,0 -
Intranätutveckling -0,6 -0,6 -
Läsplattor -0,1 0,0 -0,1
Utbyte av möbler 0,0 -0,4 0,4
Ekonomi- och fakturahanteringssystem 0,0 -0,4 0,4
Summa -13,1 -21,4 8,3

               Inspelning ”Bron 3”
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Kommunstyrelse - Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2014

Budget
2014

Avvi-
kelse

Intäkter 37,1 39,0 -1,9
Kostnader -29,1 -31,0 1,9
(varav kapitaltjänst) (-28,0) (-26,6) (-1,4)
Summa 8,0 8,0 0,0

Verksamhet
Pågående projekt
• Färjeläge 4, förlängning av livslängden, har varit ett 

flerårigt projekt fram till och med 2014. Projektet är 
färdigställt så när som på målning av de bärande hu-
vudbalkarna i järnvägsklaffen som ska genomföras 
innan sommaren 2015.

• Åtgärder och sanering av delar av dagvattensyste-
met (miljödom). Stor kartläggning genomfördes med 
filmning och förberedande studie inför upphandling-
en. Upphandling har genomförts och arbetet påbör-
jades i november och fortsätter under 2015.

• Beräkning av möjligheter och kostnader för färjeläge 
7 (färjeläge 8) pågår och fortsätter under 2015.

• Förhandlingar pågår inför köp av Swecox magasin. 
Köpet kommer troligen att genomföras 2015.

• Ett förprojekt avseende framtidsplaneringen har i 
viss mån påbörjats. Arbetet beräknas fortsätta under 
2015.

Ekonomi
Hamnen redovisar ett resultat enligt budget.

Framtid
Projekt som skjutits fram till 2015
• Färjeläge 1, 3 och 4; påldäckskajer. För färjeläge 3 

kommer reparationsåtgärder att påbörjas snarast.
• Safe Parking, traileruppställning med mera.
• Förprojekt av mottagningsanläggning för svart- och 

gråvatten – lagkrav från senast 2018. Projektering 
pågår.

Projekt som planeras genomföras 2015
• Reparation av järnvägsspår till färjeläge 4 vilket avser 

utbyte av uttjänta spår samt borttagning av gamla 
spår.

• Fiberinfrastruktur för kameraövervakning (ISPS-krav).

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Administration och kansli -0,5 -1,7 1,2
Kajer och kajplaner -21,2 -21,6 0,4
Byggnader -5,8 -6,2 0,4
Upplagsplats och industriområde -1,2 -1,2 -
Försäkringsskador -0,3 -0,1 -0,2
Arrende hamnverksamhet 37,0 38,8 -1,8
Summa 8,0 8,0 0,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2014

Budget
2014

Avvikelse

Ombyggnad färjeläge 4 -17,7 -17,5 -0,2
VA inom hamnområdet -2,6 -5,0 2,4
Övriga investeringar -2,6 -17,5 14,9
Summa -22,9 -40,0 17,1
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2014

Budget
2014

Avvi-
kelse

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

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsyns-
myndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män 
och förvaltare i kommunerna Ystad och Sjöbo. Tillsynen 
utövas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. 

Ystad och Sjöbo har sedan 2010 ett gemensamt hand-
läggarkansli med kontor i Ystad och sedan 2011 en ge-
mensam överförmyndarnämnd. Kommunala förpliktelser 
enligt föräldrabalken ligger på de enskilda berörda kom-
munerna även om beslutet fattas i den gemensamma 
nämnden. Skyldigheten att betala ersättning, i de fall 
huvudmannen inte kan svara för denna, åvilar respektive 
kommun. Nämnden återsöker hos Migrationsverket kost-
nader för arvoden till gode män och tolkar till ensamkom-
mande barn. 

Under 2014 ökade antalet ställföreträdarskap för Ystads 
del med cirka 12 procent och uppgår vid årets slut till 370. 
Av dessa utgörs den större delen av godmanskap medan 
antalet förvaltarskap är relativt litet. Vid slutet av år 2014 
fanns för Ystads del 22 ärenden gällande ensamkom-
mande barn. 

Tillgången till personer som vill vara gode män är god. 
Utbildning för nya ställföreträdare och fördjupande ut-
bildning erbjuds kontinuerligt för att säkra verksamhetens 
kvalitet. Nämnden samverkar med flera kommuner i södra 
Skåne avseende utbildningar och utvecklingsarbete.

Under 2014 beslutade riksdagen om lagändringar på 
området. De innebar bland annat tydligare krav på Över-
förmyndaren att svara för utredning och lämplighets-
prövning inför tingsrättens förordnande, liksom krav på 
att utbildning för ställföreträdare kommer till stånd. Den 
enskilde ska ha ett större inflytande över vem som utses 
till ställföreträdare. Ändringarna gäller från 1 januari 2015 
men har påverkat verksamheten redan under 2014.
       
Ekonomi
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd redovisar ett 
överskott på 0,1 mkr. 

Framtid
Verksamheten varierar över tid men förväntas fortsatt växa 
med ett ökat antal ärenden. Detta beror på befolknings-
utvecklingen med fler äldre, men även på att fler yngre 
personer har behov av stöd från en ställföreträdare. Ären-

dena tenderar också att bli mer komplexa och pågå en 
längre tid. Många ställföreträdare är pensionärer och en 
del avsäger sig efter hand sina uppdrag med ålderns rätt. 
Nämnden måste därför rekrytera och utbilda fler ställföre-
trädare. Antalet ensamkommande barn varierar över tid. 
Även andra kommuner placerar ensamkommande barn 
i familjehem i Ystad och i Sjöbo. Tillströmningen gör att 
Migrationsverket placerar ensamkommande barn i kom-
munerna utöver träffade avtal vilket påverkar nämndens 
arbete.

En utredning har under 2014 lagt fram förslag om så kall-
lade framtidsfullmakter, ett nytt privaträttsligt institut som 
kan komma att beröra nämnden. 

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
 ande kommun för boende, företagande och besök 

• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till   
 och från kommunen är mycket god

• De som bor, besöker och verkar i Ystad upp-  
 lever ett rikt, varierat och tillgängligt    
 kultur- och idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk- 
 samheten

• Ystad är ett attraktivt turistmål
• Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett  
 ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Målet har nåtts genom att nämnden har tillgodosett be-
hovet av ställföreträdare inom fastlagd tid och genom att 
utöva tillsyn över dessa, bland annat genom granskning 
av årsredovisningar.

Målet är helt uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och   
 ekonomin ska vara i balans

• Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
• Skatten är oförändrad
• Ekonomin är i balans

Analys
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 0,1 
mkr.

Målet är helt uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
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• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en 
 naturlig del av verksamheten
Analys
Verksamheten har utövats med kommunernas miljöpoli-
cys som riktmärke.

Målet är helt uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska  
 präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 
 är mycket god - trygghet, värdighet och valfri-  
 het präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god   
 kunskap och utveckling i en trygg miljö

Analys
Målet har nåtts genom att säkerställa antalet ställföreträ-
dare, utveckla deras kompetens och betala deras arvode 
inom fastlagd tid. Verksamheter där huvudmän vistas 
har besökts och kommuninvånarna har informerats om 
nämndens verksamhet så att de som behöver en ställföre-
trädare kan få en sådan. 

Överförmyndarnämnden har granskats av Länsstyrelsen 
som konstaterat att nämndens ärenden hanteras på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med bestämmel-
serna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen. 

Målet är helt uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  





 betsgivare
• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en   
 god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och  
 sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-  
 tens

Analys
Målet har nåtts genom att nämnden har utarbetat och 
följt stödrutiner som motverkar risker för medarbetare 
och ställföreträdare. Medarbetare har erforderlig kompe-
tens. Medarbetarnas möjlighet att utöva verksamheten 
har försämrats och nämnden har påtalat arbetsmiljö- och 
tillgänglighetsproblem i nuvarande lokaler. 

Målet är helt uppfyllt. 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Antal ärenden
Förmyndare 83 92 -9
Förvaltare 29 35 -6
God man 258 223 35
Totalt 370 350 20

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -1,3 -1,4 0,1
Överförmyndarkansli -0,9 -0,9 -
Summa -2,3 -2,4 0,1
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Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2014

Budget
2014

Avvi-
kelse

Intäkter 322,2 287,5 34,7
Kostnader -784,4 -749,4 -35,0
(varav kapitaltjänst) (-7,3) (-7,3) ( - )
Summa -462,2 -461,9 -0,3
   
Verksamhet
En större satsning har gjorts på kvalitetsarbetet i för-
skolorna i samarbete med Malmö Högskola. Det är 34 
förskollärare som under hösten har deltagit i en kurs inom 
Förskolelyftet och samtliga 200 pedagoger samt represen-
tanter från kommunens fristående förskolor har deltagit i 
två föreläsningar, också inom ramen för Förskolelyftet.  

Satsningen på kompetensutvecklingen av förskoleperso-
nal inom naturvetenskap och teknik gick in på sitt andra 
år och avslutades i december. Nöjdheten är mycket hög 
vilket kan utläsas i de utvärderingar och kvalitetsredovis-
ningar som har gjorts. De visar också att synen på och 
nyfikenheten kring naturvetenskap och teknik i förskolan 
har förändrats hos både personal och barn.

Under hösten tillträdde ytterligare 20 nya förstelärartjäns-
ter. Tjänsterna har följande fokusområden; inriktning på 
formativt lärande, inriktning på läsförståelse för årskurs 
1-6, inriktning på flexibel utbildning för att möta indivi-
dernas behov och förutsättningar i vuxenutbildningen, 
inriktning på matematik/naturvetenskap för årskurs 7-9, 
inriktning på praktiska och estetiska ämnen för årskurs 
7-9 och inriktning på språk för årskurs 7-9. 

Vuxenutbildningen på Forum Ystad har fortsatt arbetet 
med att implementera den nya läroplanen i verksamhe-
ten. En ny vision har antagits ”Forum Ystad – lärande på 
vuxnas villkor”. Fokus läggs också på att kunna erbjuda 
flexibla utbildningar, utveckla individanpassningen i ut-
bildningen samt på ett strukturerat kvalitetsarbete. Ar-
betsmarknadsenheten har tillsammans med Arbetsför-
medlingen och förvaltningarna i Ystads kommun startat 
ett samarbete som syftar till, att med hjälp av olika stöd, 
hjälpa unga vuxna till ett första arbete.

Ystads kommun har genomfört ett gemensamt kultur-
projekt med Region Skånes kulturnämnd på kommunens 
alla fritidshem. Omkring 1 000 elever i åldern 6-9 år har 
deltagit i kreativa skapandeprocesser med ett gemensamt 
mål. En danspedagog, en musiker och en konstpedagog 
besökte fritidshemmen i början av hösten och alla elev-
erna samlades sedan i en gemensam avslutning i Rådhus-
parken den 22 oktober där fritidseleverna sjöng, dansade 
och byggde ihop en gemensam orm.

Komtek, som finns i 24 kommuner i landet, fick 2014-års 
Mensa-pris. Den ideella föreningen Mensa delar årligen 

ut pris till en person eller en organisation som genom sin 
gärning bidragit till att främja intelligens så att den kan 
komma mänskligheten till godo.

Malmö stad arrangerade i samarbete med andra aktörer 
i Skåne, InnoCarnival, två dagar i november. Under dessa 
dagar presenterade barn och unga vuxna från hela Skåne 
sina idéer, tankar och förhoppningar om framtiden. Sär-
skilt i fokus stod innovationer och moderna lösningar för 
en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.  
Klasser från Backaskolan och Sydskånska gymnasieför-
bundet deltog i tävlingen om bästa innovation. Eleverna 
på teknikprogrammet tog hem förstapriset, en resa till 
Hongkong, för sin prototyp av ett flytande forskningscen-
ter. 

Ystads kommun ingår tillsammans med Simrishamn och 
Staffanstorp i samverkansprojektet ”Småkommuner mot 
droger” som finansieras av Region Skåne.  Projektet har 
i huvudsak riktats till elever i årskurs 7 sedan projektstart 
2014. Dessa elevers attityder och kunskapsutveckling ska 
följas under projektets tre år. Ungdomarnas attityder och 
kunskap ska påverkas genom Film for Real, en metod ba-
serad på ungdomsfilmer i dramaformat. Under 2014 har 
lansering av projektet skett med 1 060 elever på Ystads 
teater och olika deltävlingar har genomförts.

Arbetsmiljöverket startade hösten 2013 en flerårig na-
tionell tillsynsinsats mot grundskolan. Inspektionen riktas 
både till huvudman och till skolorna. Sex av kommunens 
skolor har besökts av inspektörer från Arbetsmiljöverket 
och en inspektionsrapport ställd till nämnden har lämnats 
med både övergripande och skolspecifika krav. Senast 
den 1 mars vill Arbetsmiljöverket bli informerade om vad 
kommunen gjort med anledning av de brister och krav 
som redovisas i rapporten. Även Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund gjorde i oktober en uppföljande inspektion 
enligt miljöbalkslagstiftningen på sju av kommunens sko-
lor. 

Om- och tillbyggnaden av Köpingebro skola med fyra nya 
klassrum, nya lokaler för fritidshemmet, ny skolrestaurang 
samt en utmanande utemiljö stod färdig när eleverna 
började höstterminen. Verksamheten i den nya förskolan 
Kosmos i Ystad startade i maj. Projektering av om- och 
tillbyggnad av före detta Zätaförpackningar (kvarteret 
Verkmästaren 18) till förskola och grundskola påbörjades 
under året.  

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens redovisar ett underskott 
på 0,3 mkr. I utfallet ingår kostnader för förebyggande 
insatser för barn och unga motsvarande 0,3 mkr.

Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 
år redovisar ett underskott på 3,6 mkr. Ett antal skolor har 
gått med relativit stora underskott. En av anledningarna 
är att skolorna har haft för få elever inom de olika ålders-
klasserna. 
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Forum Ystad redovisar ett överskott på 1,6 mkr. Av över-
skottet återfinns 1,3 mkr inom arbetsmarknadsavdelning-
en. Det nya badet på Ystad Arena hade ett överskott på 
0,5 mkr, främst beroende på att antalet besökare inled-
ningsvis var många. Vidare finns centralt ett överskott på 
1,0 mkr till följd av att kostnaderna för skolskjutsar var 
lägre än budgeterat. 

Ystads kommun har för närvarande 13 fristående försko-
lor. Under 2014 har fristående förskolor inklusive de fri-
stående förskolor som bedriver sin verkssamhet utanför 
kommunen haft i genomsnitt 331 barn per månad vilka 
är folkbokförda i Ystads kommun. Detta är en ökning 
med 1 barn jämfört med 2013. Det innebär att 25 % av 
kommunens förskolebarn går i en fristående förskola. Er-
sättningen uppgick till 40,0 mkr, vilket kan jämföras med 
36,7 mkr för 2013. Barn och elevresursen har varit högre 
2014 jämfört med föregående år.

Antalet elever i Ystads kommuns skolor som är folkbok-
förda i annan kommun uppgick till 96 elever. För 2013 
var antalet 83 elever. Antalet elever från Ystads kommun 
i andra kommuners skolor uppgick till 23 elever. För 2013 
var antalet 19 elever. År 2014 var det genomsnittliga elev-
antalet i friskolor 226 elever, vilket är en ökning med 7 
elever jämfört med 2013 och med 24 elever jämfört med 
2012. Detta innebär att 9 % av kommunens grundskole-
elever går i en friskola. Ersättningen uppgick till 19,6 mkr, 
vilket kan jämföras med 17,3 mkr för 2013.

Under året har förvaltningen följt kontrollmomenten i 
nämndens interkontrollplan. Nämndens mål med intern-
kontrollpunkterna har överlag fungerat väl och avvikel-
serna från planen har varit små och har inte stört verk-
samheten.   

Framtid
Uppförandet av A-hallen i Ystad Arena är påbörjat och 
verksamhetsstart är beräknad till januari 2016. Samtidigt 
som A-hallen tas i bruk startar rivningen av gamla ÖP-
hallen för att ge plats till framtida B-hallen. Projektering av 
om- och tillbyggnad av före detta Zätaförpackningar (kv 
Verkmästaren 18) till förskola och grundskola kommer att 
fortsätta under 2015. 

Under 2014 inleddes en satsning på fritidshemmen i 
Ystads kommun där ett aktivt fritidshemsnätverk och 
kulturprojektet Kreativa kids är exempel på detta. Under 
2015 fortsätter satsningen genom en fortbildningsdag 
för all fritidspersonal under våren med inriktning på kval-
litetsarbete och Skolverkets nya Allmänna råd för fritids-
hem. Fritidshemsnätverket kommer att ta fram en verk-
samhetsplan för fritidshemmen i kommunen. Vidare ses 
samarbete med föreningar som ett område att utveckla 
och likvärdigheten kommer att ses över genom att för-
söka minska skillnader i resurser och förutsättningar mel-
lan olika fritidshem.

HR-kompetens, ett digitalt verktyg för dokumentation 
av medarbetares utbildning och behörighet, kommer att 
implementeras i samtliga verksamheter. Det ser generellt 
sett mycket bra ut med lärares ämnesbehörighet. Men i 
vissa ämnen som till exempel hem- och konsumentkun-
skap, musik och i naturorienterande ämnen på högsta-
diet kommer det att bli svårigheter att uppfylla nämndens 
tidigare beslut om att Ystads kommun ska ha behöriga 
undervisande lärare i samtliga ämnen år 2015.  
Den 5-8 augusti 2015 är Ystad värd för NOCA (Nordiskt 
marinkadettmöte) med deltagande av cirka 500 personer. 
Seminarier kommer att hållas på Norreportskolan vilken 
också kommer att fungera som kadetternas inkvartering. 

Omkring 75 personer i nämnden och förvaltningen ska 
i mitten av april 2015 besöka SETT, vilket står för ”Scan-
dinavian Educational Technology Transformation”. Det är 
Skandinaviens största mässa och konferens inom det mo-
derna och innovativa lärandet. Det är en tre dagars inten-
siv kompetensutveckling med föreläsningar, studiebesök 
och workshops för att ytterligare fördjupa och vidareut-
veckla det moderna lärandet i Ystads kommun.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
 ande kommun för boende, företagande och besök

• De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-
ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

Analys
Kultur, skapande och kreativitet lyfts på flera ställen fram 
i förskolans och skolans styrdokument. Skapandet i olika 
former och kulturen är integrerat i skolans undervisning, 
vilket stärker lärandet. Ystads kommun har fått bidrag 
från Kulturrådet till Skapande skola med syfte att elever 
ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att de-
ras möjligheter till eget skapande ska öka. Kulturgarantin 
säkerställer att alla barn, från fyra år i förskolan upp till 
årskurs 9 i grundskolan, ska få minst en kulturupplevelse 
per läsår. 

Många av de kommunala förskolorna har grupper som 
bedriver sin huvudsakliga verksamhet utomhus.  Med 
hjälp av annan platspedagogik stimuleras barnens lärande 
och intresse för djur och natur. Lärandesituationen flyttar 
utomhus och barnen ser naturen som ett redskap för det 
egna lärandet. 

I de enkäter som elever i årskurserna 4 och 7 får svarar 
en majoritet att de på sin fritid antingen dagligen eller 
4-6 dagar i veckan är så fysiskt aktiva att de blir varma/
andfådda. 

Målet är i hög grad uppfyllt.
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* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

• Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
• Ekonomin är i balans

Analys
Ekonomin är i balans och verksamheterna har uppnått ett 
gott resultat med utgångspunkt i det uppdrag som styrs 
av gällande lagstiftning och reglemente. Barn- och utbild-
ningsnämnden uppfyller den platsgaranti som är lagstif-
tad till fyra månader inom förskoleverksamheten. Ystads 
kommuns förskolor och grundskolor håller en hög kvalitet 
och ligger i framkant i Sverige gällande användande av 
digitala hjälpmedel för lärandet.  

Målet är i hög grad uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na-

turlig del av verksamheten

Analys
Ett miljö- och hälsomedvetande synliggörs i samtliga verk-
samheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvars-
område. Vikten av miljöfrågor nämns i förskolans och 
skolans styrdokument. I Lpfö 98 står det att ”Förskolan 
ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor”. I Lgr 
11 står det att ”Genom ett miljöperspektiv får elever möj-
ligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållnings-
sätt till övergripande och globala miljöfrågor”. Marietorps 
naturskola är en del av den verksamhet som pedagogiskt 
arbetar med de långsiktiga miljömål som finns både na-
tionellt och lokalt.
 
I kommunens Miljöprogram framgår att varje verksamhet 
ska ta fram åtgärder för att uppnå de miljömål som satts 
till 2020. Genom att använda verktyget Grön Flagg kan 
skolor och förskolor i hög grad bidra till att uppnå kom-
munens strategiska miljömål samt målsättningarna i den 
tillhörande energi och klimatstrategin. Grön Flagg är an-
passat till läroplanerna och innehåller nyckeltal som inne-
bär att arbetet också kan mätas och följas upp. Genom att 
samordna arbetet med Grön Flagg med det fortsatta infö-
randet av klimatsmarta måltider kan arbetet kontinuerligt 
följas upp samt integreras i en helhet. Syftet med detta 
är att genom kompetensutbyte och arbete över förvalt-
ningsgränser samordna och kvalitetssäkra skolornas och 
förskolornas miljöarbete och därmed uppnå kommunens 
miljömål.

Målet är i hög grad uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-

skap och utveckling i en trygg miljö

Analys
I kommunen finns ett varierat utbud av både kommu-
nala och fristående verksamheter gällande pedagogisk 
inriktning såväl som möjlighet för vårdnadshavare att få 
tillgång till en för barnet passande vistelsetid i förskolan. 
Vårdnadsbidrag ger förälder möjlighet att vara hemma 
med barn som fyllt ett men ännu inte tre år.

I elevenkät, till elever i årskurs 2-9, svarade eleverna 
(1 450 elever) på frågan om de kände sig trygga i skolan. 
Fyra svarsalternativ fanns från stämmer inte alls till stäm-
mer helt. Det var 94,1% som svarade på de två högsta 
alternativen. 

Kunskapsresultaten för årskurs 9 läsåret 2013/2014 visar 
att eleverna fortsatt presterar bättre än riksgenomsnittet, 
men resultaten har sjunkit sedan föregående läsår. Gym-
nasiebehörigheten är 93,0 % (riket 86,9 %), att jämföra 
med 96,3 % föregående läsår. Meritvärdet för betyg i års-
kurs 9 var på Norreportskolan 219,3 och på Västervång-
skolan 221,3. Detta ger ett medelvärde för kommunen 
på 220,2, att jämföra med riket på 214,8. Meritvärdet 
föregående läsår var 225,4. På Västervångskolan nådde 
87,5  % av eleverna målen i alla ämnen, en minskning 
sedan föregående läsår då det var 92,5 %. På Norreport 
är motvarande siffra 82,4 %, vilket också är en minsk-
ning från 90,7 %. Medelvärdet för kommunen är 84,7 %. 
Riksgenomsnittet är 77,4 %.

Målet är helt uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en 

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Frisknärvaron är fortsatt hög. 

Skolan är landets största arbetsplats om man ser till hur 
många personer som vistas där och samtidigt omfattas 
av arbetsmiljölagstiftningen. För att förebygga att arbets-
tagare och elever skadas eller blir sjuka ska landets sko-
lor bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta sker 
inte i tillräcklig omfattning idag. I förvaltningen finns en 
arbetsmiljögrupp bestående av huvudskyddsombud och 
tjänstemän. Denna träffas cirka fyra till sex gånger per år 
och diskuterar aktuella arbetsmiljöfrågor. Varje förvaltning 
har ett jämställdhetsombud som ingår i den kommunö-
vergripande jämställdhetskommittén. 

HR-kompetens, ett digitalt verktyg för dokumentation 
av medarbetares utbildning och behörighet, kommer att 
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implementeras i samtliga verksamheter. Generellt sett ser 
det mycket bra ut med lärares ämnesbehörighet. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

Personal
Fortsatt god utveckling av hälsotalen kan skönjas även om 
det är något lägre frisknärvaro jämfört med 2013. Antal 
årsarbetare har ökat under 2014 och ligger i paritet med 
2011.
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Tillsvidareanställda heltid

2013 2014

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Antal barn/elever
Förskola 1 299 1 305 -6
Förskoleklass 288 300 -12
Grundskola 2 454 2 475 -21
Fritidshem 1 134 1 060 74
Särskola 37 39 -2
-varav egna elever i särskola 19 22 -3
  
Besökare badanläggningar 94 221 105 000 -10 779

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,7 -0,6 -0,1
Ledning och administration -7,7 -8,2 0,5
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år -410,1 -406,5 -3,6
Forum Ystad -18,4 -20,0 1,6
Fritidsverksamhet -25,3 -26,6 1,3
Summa -462,2 -461,9 -0,3

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall
2014 

Budget
2014

Avvikelse

IT-satsning, grundskola -4,3 -5,8 1,5
Nämndsinvesteringar -1,0 - -1,0
Inköp lekplatsutrustning -0,2 - -0,2
Summa -5,5 -5,8 0,3
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Kulturnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2014

Budget
2014

Avvi-
kelse

Intäkter 4,2 4,2 -
Kostnader -32,5 -31,8 -0,7
(varav kapitaltjänst) (- 0,8) (- 0,8) ( - )
Summa -28,3 -27,6 -0,7

Verksamhet
Flera stora samarbeten har skett under året för att utveck-
la verksamheterna: 
• Sammanslagning av de fem sydostskånska kommu-

nernas bibliotekskatalog och biblioteksdatorsystem. 
Biblioteksanvändarna får nu tillgång till fler böcker, 
ett bredare utbud och snabbare service.

• I maj besökte Shakespeares Globe Theatre från Lon-
don Ystads Teater med föreställningen Hamlet. Två 
föreställningar spelades för fulla hus. Besöket var 
ett samarrangemang mellan kulturnämnden, Ystads 
Teater och The Globe.

• I samarbete med Ystads Allehanda genomfördes ar-
rangemanget Kulturfesten den 30 oktober på Ystads 
konstmuseum. Under kvällen delades Ystads Alle-
handas kulturpris, Ystads kommuns kulturpris och 
kulturstipendium, kulturnämndens utmärkelse Årets 
Kultureldsjäl samt Gunnar och Lilly Perssons konst-
närsstipendium ut.

Köpingebro bibliotek öppnade i november i nya fräscha 
och tillgängliga lokaler i samband med Köpingebro skolas 
renovering. Ny kylanläggning samt nytt glastak installera-
des under året på Konstmuseets tredje våning. Förbätt-
ringarna kunde genomföras tack vare stora bidrag från 
Boverket och Borgska fonden. 

Fyra olika operauppsättningar spelades på Ystads Teater 
under sommaren. Dessutom uppfördes Den djupaste 
platsen, en opera av Daniel Hjorth i regi av Helena Röhr, i 
Lantmännens spannmålsmagasin i inre hamnen. Valet av 
spelplats var mycket spännande och är kanske ett steg i 
utvecklingen mot att utveckla inre hamnen till en spän-
nande plats för upplevelser och umgänge. Klostrets ut-
ställning Himmelskt vackert, som visades under somma-
ren, lockade många besökare. Publiken har bestått av allt 
från vävkunniga kvinnor till designintresserade ungdomar. 
Utställningen Club Wiberg har lockat Ystadbor för att 
minnas sitt 60-tal. Ystad Sweden Jazz Festival, till vilken 
kulturnämnden från och med i år är bidragsgivare, lock-
ade i år sin största publik hittills på cirka 8 000 personer. 
Festivalen är av högsta internationella klass och erbjuder 
en trivsam och generös stämning, vilket tilltalar både pu-
blik, artister och journalister.

Ystads bibliotek satsar på verksamhet för barn och unga 

genom att bilda ett team på tre bibliotekarier som arbetar 
med läsinspiration och programaktiviteter för kommu-
nens yngre invånare. Biblioteken vände den nedåtgående 
trenden i antalet utlån och ökade både antalet utlån med 
1 % (drygt 2 000) och antalet aktiva låntagare med 11 % 
(drygt 800).

En omfattande inventering av Ystads kommuns depone-
rade konst påbörjades och planeras vara klar våren 2015. 
Samtidigt har urval och utplacering av utdeponerad konst 
skett på till exempel Social omsorg och trygghetsboendet 
Väderleksvägen. Konstmuseet har också producerat pe-
dagogiskt material till konsten placerad på Väderleksvä-
gen för att öka tillgängligheten för de boende.

Ekonomi
Kulturnämnden redovisar ett underskott på 0,7 mkr. En 
del av underskottet har sin grund i ett sämre resultat än 
förväntat för konserter i samarbete med Ystads teater, då 
intäkterna för dessa blev lägre än väntat. Underskottet 
var också en följd av högre kostnader än budgeterat på 
främst biblioteket, men även klostret. Detta eftersom fler 
inköp än budgeterat gjordes till verksamheterna.

Framtid
Under sommaren 2015 kommer utställningen Slow Art 
från Nationalmuseum att visas på Ystads konstmuseum. 
Under hösten producerar Konstmuseet en internationell 
samtidskonstutställning för barn. Utställningen kommer 
att vara ett huvudinslag i det regionala projektet Bästa bi-
ennalen – samtidskonst för barn, unga och andra nyfikna. 
I samarbete med Ystads Teater inleds en konsertserie 
som heter Nära. Konceptet bygger på att erkända mu-
siker framträder i ett avskalat format i Ystads vackra tea-
ter, nära publiken. Första konserten i serien blir med Nina 
Persson i maj.

Shakespeare Globe Theatre återkommer med Mycket vä-
sen för ingenting till Ystads teater i samband med Scen-
konstfestivalen Scen Ysta.

Arbetet med den internationella utställningen EMAP – Eu-
ropean Music Archeology Project kommer att intensifieras 
under 2015. Utställningen är ett stort europeiskt samar-
bete och kommer att visas på sju ställen i Europa med 
första visningsställe i Ystad.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
 ande kommun för boende, företagande och besök

• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

från kommunen är mycket god
• De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv
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• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

• Ystad är ett attraktivt turistmål
• Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett 

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Ystads museer är attraktiva besöksmål som lockar både 
kommuninvånare och turister. Tillgängliga kulturarrange-
mang med hög kvalitet som marknadsförs på ett genom-
tänkt sätt skapar gemenskap och blir ett attraktivt inslag i 
staden. Biblioteken ger god service till besökarna genom 
hög kompetens, god tillgänglighet och modern teknik.

Målet är helt uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och   
 ekonomin ska vara i balans

• Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
• Skatten är oförändrad
• Ekonomin är i balans

Analys
Kulturnämndens resultat blev ett underskott på 0,7 mkr.

Målet är ej uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na-

turlig del av verksamheten

Analys
En temagrupp finns inom verksamheten för att ytterligare 
utveckla miljöperspektivet. Museernas caféer serverar en-
bart ekologiska och/eller närproducerade produkter. Pro-







filprodukter är fair trade-märkta och/eller ekologiska.

Målet är helt uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska 
präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-
skap och utveckling i en trygg miljö

Analys
Kulturgarantin för barn och unga är i bruk. Kulturnämn-
den arbetar aktivt med att stimulera ett varierat kulturut-
bud i Ystads kommun, allt från fredagsfika på biblioteket 
och valborgssånger på Stortorget till Hamlet på Ystads 
Teater.

Målet är helt uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbets-
 givare

• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en 

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Gemensamma, regelbundna personalträffar inom verk-
samheterna med information och samtal grundar för 
en god kommunikation. Resultat från Ystads kommuns 
medarbetarenkät används aktivt i ledarskapet. Gemen-
sam kompetensutveckling för all personal genomförs re-
gelbundet.

Målet är delvis uppfyllt.





Caroline Mårtensson och Gerhard Nordström i samband med utställningen Shifting Natures på Ystads konstmuseum
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Personal
Ett par långtidssjukskrivningar gör att det är lägre frisknä-
rvaro än föregående år. Under året har en medarbetare 
gått i pension. 
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Utlånade medier totalt och 193 748 206 000 -12 252
per invånare 6,7 7,2 - 0,5
Besökare museer 53 101 87 000 -33 899

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,4 -0,4 -
Ledning och administration -2,4 -2,2 -0,2
Bibliotek och kulturverksamhet -25,5 -25,0 -0,5
Summa -28,3 -27,6 -0,7

Ystads stadsbibiotek
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Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2014

Budget
2014

Avvi-
kelse

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

Verksamhet
Under året behandlades 586 bygglovsärenden vilket är 11 
fler än föregående år.  Antalet bygglov för nybyggnation 
av enbostadshus har fortsatt öka och under 2014 bevilja-
des 27 bygglov för enbostadshus, jämfört med 21 föregå-
ende år och 15 under 2012. 

Bygglovsenheten arbetar löpande med att hålla korta 
handläggningstider och lättillgänglig information till med-
borgare och bygglovssökande. Under hösten skickades en 
enkät med rubriken ”Hjälp oss att bli bättre!” ut tillsam-
mans med bygglovsbeslut (23 svar av 60 enkäter). Av dem 
som svarat på enkäten ansåg merparten att det var enkelt 
att hitta den information de sökt och nästan hälften av de 
som svarat använde hemsidan för att hitta informationen. 
Drygt en fjärdedel av de svarande hade ringt för att få 
information och nästan en fjärdedel hade valt att besöka 
bygglovsenheten. 

Myndighetsnämnden har som mål att bygglovsansök-
ningar som är kompletta och planenliga och som hante-
ras som delegationsärenden skall handläggas inom fem 
veckor. Mätning under året visade att den genomsnittliga 
handläggningstiden var kortare.

Arbetet med att förbättra informationen på hemsidan har 
fortsatt under året. Då nya regler om bygglovsbefriat byg-
gande trädde i kraft i juli 2014 arbetade enheten inten-
sivt under juni för att få ut informationen via hemsidan. 
Under året genomfördes en Öppen husträff särskilt riktad 
till byggare och entreprenörer och en träff för bygglovssö-
kande inom kommunala verksamheter. Fler informations-
insatser planeras under 2015.

Tre ansökningar om strandskyddsdispens och tio samråd 
har behandlats under 2014. I ett dispensärende blev det 
dispens i en del av ärendet och avslag i en del. Avslaget 
har överklagats till länsstyrelsen men beslut har ännu inte 
meddelats.

Under 2014 har myndighetsnämnden tagit beslut om ett 
antal trafikregler som förenklar och förtydligar trafiksitua-
tionen på ett antal platser runt om i staden, bland annat 
på Gosselmansgatan och på Bruksgatan. Nämnden har 
också beslutat om vilka trafikregler som skall gälla runt 
det nybyggda trygghetsboendet på Väderleksvägen.

Ekonomi
Nämnden visar ett nollresultat för år 2014. Kostnaden 
per bygglov 2014 var 8 571 kr jämfört med 8 464 kr år 
2013. Bygglovsenheten hade 2014 en täckningsgrad på 
82,9 % jämfört med 72,4 % föregående år. Den högre 
täckningsgraden 2014 beror på att bygglovsenheten har 
haft flera stora bygglov, bland annat de nya idrottshal-
larna och ombyggnaden av reningsverket, som bidragit 
till högre intäkter.

Framtid
Under 2015 skall ett nytt digitalt arkiv införskaffas vilket 
är ett första steg mot en helt digitaliserad handläggning 
av bygglovsärenden. Bygglovsenheten fortsätter att för-
bereda för e-tjänster där det långsiktiga målet är en helt 
digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och ex-
pediering. 

Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med att förtydliga 
informationsmaterial och skapa goda förutsättningar för 
att ansökningar skall vara så kompletta som möjligt när 
de lämnas in. Enheten arbetar fortsatt med lättillgänglig 
information via hemsidan och planerar även för nya infor-
mationsträffar.

Under 2015 skall det påbörjas en översyn av hastighets-
gränserna i byarna.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
 ande kommun för boende, företagande och besök

• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

från kommunen är mycket god
• De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

• Ystad är ett attraktivt turistmål
• Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett 

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Handläggningen av bygglov hanteras inom tidsramarna. 
Processarbetets goda resultat med att förkorta handlägg-
ningstider och ge bättre service har bestått. Information 
genom bland annat exempelritningar på hemsidan har 
resulterat i att fler ärenden är kompletta när de sänds in 
till bygglovsenheten. Förbättrad kvalitetet på inkomna rit-
ningar bidrar också till kortare handläggningstider.

I byggloven bevakas så att en god stads- och landskapsbild 
och en god byggnadskultur bevaras. Kommunantikvarien 
deltar i handläggningen av ärenden som rör kulturhisto-
riskt värdefulla miljöer.
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Möjliga utvecklingsområden kan vara tidiga och samord-
nade möten då till exempel tillstånd eller rådgivning från 
flera kommunala enheter behövs, som till exempel vid fö-
retagsetableringar.

Målet är i hög grad uppfyllt.

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och   
 ekonomin ska vara i balans

• Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
• Skatten är oförändrad
• Ekonomin är i balans

Analys
Kostnaderna för myndighetsnämnden har hållits inom gi-
ven ram. 

Målet är helt uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na-

turlig del av verksamheten

Analys
Att utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig 
del av verksamheten. I bygglovshandläggningen bevakas 
det som kan och skall bevakas ur ett myndighetsperspek-
tiv.
Möjliga utvecklingsområden kan vara en utveckling mot 
digital handläggning som i framtiden skulle kunna inne-
bära mindre pappershantering och utrymme för arkive-
ring som i sin tur leder till miljöbesparingar.  

Målet är i hög grad uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska  
 präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen





• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-
skap och utveckling i en trygg miljö

Analys
De senaste årens processarbete med att förkorta hand-
läggningstider och ge bättre service har gett goda resul-
tat. Under året hölls öppet hus för byggare och entre-
prenörer där bygglovsenheten informerade om aktuella 
frågor och byggare/entreprenörer och handläggare gavs 
tillfälle att träffas och ställa frågor till varandra. 

Årets enkätundersökning visade att de som svarat i myck-
et hög grad upplever att de får ett trevligt bemötande 
i kontakten med enheten och att handläggningstiderna 
upplevs som korta.  

Arbetet fortsätter med att hålla en så tydlig, rättssäker 
och kort bygglovsprocess som möjligt samtidigt som en-
heten med trevligt bemötande i fokus är tillgänglig och 
rådgivande för medborgarna.

Målet är i hög grad uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en 

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Myndighetsnämnden har ingen personal.

Personal
Myndighetsnämnden består av politiskt tillsatta ledamö-
ter samt ersättare.



Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Antal bygglov 586 600 -14
Antal samråd 177 200 -23
Antal bygganmälan 57 50 7

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 -
Summa -0,3 -0,3 -
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Samhällsbyggnadsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2014

Budget
2014

Avvi-
kelse

Intäkter 471,2 438,6 38,5
Kostnader -545,1 -515,9 -29,1
(varav kapitaltjänst) (-111,7) (-102,4) (-9,3)
Summa -67,9 -77,3 9,4

Verksamhet
Stadsbyggnadsavdelningen består, efter organisations-
förändringar under 2014, av plan- och GIS- enheten, 
kart- och mätenheten och bygglovsenheten. Genom om-
organisationen har avdelningen fått en tydligare struktur, 
tydligare ansvarsförhållanden och ett samlat omhänderta-
gande av byggherrar från första idén till spaden i jorden. 

Efter ett intensivt arbete under våren med att ta fram ett 
förslag till fördjupad översiktsplan för Ystad tätort kun-
de planförslaget lämnas ut för samråd under sommaren 
2014. Under hösten har inkomna synpunkter samman-
ställts och ett förslag till redogörelse för samrådet lämnats 
över till styrgruppen för direktiv inför granskningsskedet.
Planenheten har också slutfört uppdraget att ta fram en 
fördjupad översiktsplan för Köpingebro.

En motion kring sommarcykelvägar innebar startskottet 
för ett omfattande arbete kring cykelvägar. Ett EU-projek-
tet har genomförts i samverkan med Bornholm. Parallellt 
med EU-projektet har planenheten tagit fram ett förslag 
på cykelstrategi, som en grund för kommande cykelplan 
och beslut om cykelvägar.

Planenheten arbetar för närvarande med drygt 20 detalj-
planeärenden och under året har sex detaljplaner antagits 
av samhällsbyggnadsnämnden. I arbetet med att ta fram 
detaljplaner har planer för bostäder stått i fokus. Bland 
uppdragen som har hanterats återfinns planer för kvar-
teren Dammhejdan, Kokillen, Buskamöllan och Lillö samt 
gamla Willys och Västra Sjöstaden etapp 3; samtliga pla-
ner med inriktning på bostäder.

GIS-verksamheten har förstärkts med en tjänst. Förstärk-
ningen innebär att GIS-verksamheten utöver förvaltningen 
också kan arbeta strategiskt med geografisk information 
både inom förvaltningen och till andra förvaltningar och 
bolag. För att sprida kännedom om de nya möjligheterna 
har en informationsinsats genomförts under hösten.

Fastighetsavdelningen har tecknat nya arrendeavtal på 15 
år för fritidshusen i Sandskogen. Avtalen börjar gälla från 
januari 2015. Under året har följande fastigheter sålts: 
Herrestad 68:35, del av Köpingebro 14:308, Lachmanns-
väg 7 och 9, del av parkgymnasiets paviljong, Surbrunnen 
2:1, mark och Niklas 3.
Exploatörer för byggnation av flerbostadshus och radhus 

visar stort intresse i Ystad och Nybrostrand. Bygglovsansö-
kan för 19 radhus i Källesjö är inlämnad, åtta marklägen-
heter i Nybrostrand är byggda och markanvisningsavtal 
har tecknats för 47 nya bostäder i Västra Sjöstaden. För-
säljningen av villatomterna fortsätter också att gå bra och 
i år har 12 köpeavtal tecknats och byggnation har skett 
på 26 tomter. Infrastrukturen i det nya området i Nybro-
strand skall upphandlas och anläggas så att försäljning 
kan starta när Nybrostrand Väster är slutsålt. 

Försäljning av kvarvarande industrimark i Västra industri-
området pågår. Här återstor dock endast några få möjliga 
tomter. Ny detaljplan för industrimark intill östra industri-
området blev antagen under 2013. Projekteringen har 
inte blivit genomförd som planerat under året och områ-
det har därmed försenats med cirka ett år. Konsekvens blir 
att det är fortsatt brist på industrimark. Arbetet med att ta 
fram infrastruktur och färdigställa nya Öja industriområde 
förväntas ske under 2015.

Arbetet med framtagandet av Ystads vattenplan har på-
börjats. Syftet med planen är bland annat att ta fram en 
heltäckande långsiktig planering för hela kommunens 
VA-försörjning både inom och utanför nuvarande VA-
verksamhetsområde. Detta för att uppnå god vattensta-
tus i kommunens grundvatten, sjöar, vattendrag och kust-
vatten samt att berörda miljömål uppnås. 

Samlaren, ett insamlingsskåp för mindre farligt avfall, 
såsom batterier, glödlampor och småelektronik finns nu 
i fyra butiker i Ystads kommun. Avfallsenheten har för 
första gången gjort en plockanalys av insamlat matavfall 
som visade att kommunen har ett 98,5 % rent matavfall. 
Under hösten startades arbetet med en ny renhållnings-
ordning som ska börja gälla från januari 2016. 

För kostenheten har året präglats av arbete med nya livs-
medelsavtal. Nytt avtal gällande färskt kött tecknades från 
och med juni då föregående avtalspartner inte klarade att 
upprätthålla upphandlad kvalitet, vilket är svenskt kött. 
Ystad tillsammans med Simrishamn och Tomelilla kommu-
ner samt Sydskånska gymnasieförbundet bröt kontraktet i 
samförstånd med leverantören. 
Köpingebro skolas elever fick efter sommarlovet en ny 
ljus, rymlig restaurang och personalen fick ett större och 
funktionellt kök med god arbetsmiljö.
Klimatsmarta måltider alla veckans dagar implementera-
des först i Svarte förskola/skola i samarbete med Kultur 
och utbildning. De goda exempel som arbetades fram där 
har drivits igenom på alla förskolor och skolor. Ekologiska 
måltider serveras i den utsträckning som det går ekonom-
sikt och utifrån leveranssäkerhet samt kvalité. Minskning 
av matavfall arbetar verksamheten med i samarbete med 
elever och pedagoger. Förståelsen måste finnas med från 
elevernas första steg i restaurangerna. Arbetet med ny 
kostpolicy fortsätter tillsammans med Kultur och utbild-
ning.
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Under året har externa revisiorer granskat Nedraby vat-
tenverk, samhällsbyggnads stödfunktioner samt styrning 
och ledning av samhällsbyggnadsverksamheten.

Kommunala entreprenader
• Strandstädning och städning av offentliga toaletter, 

100 %. Entreprenör: Nemi Syd, Uppföljning: Egen-
kontrollsystem

• Gräsklippning, 100 %. Entreprenör: Svensk Markser-
vice, Uppföljning: Egenkontrollsystem

• Vinterväghållning, 75 %. Entreprenörer: 10 st, Upp-
följning: Egenkontrollsystem

• Beläggningsarbeten, 100 %. Entreprenör: NCC, 
Uppföljning: Besiktning av utfört arbete

• Mindre anläggningsarbete. Entreprenör: Björntjänst 
30 %, Trädgårdsanläggning 10 %, Peab 10 %, Upp-
följning: Besiktning av utfört arbete

• Slamsugning av dagvattenbrunnar, 90 %. Entrepre-
nör: Mobiltoalett Kust, Uppföljning: Egenkontroll

• Kantklippning, 100 %. Entreprenör: Gustav Nilsson, 
Uppföljning: Egenkontroll

Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 9,4 
mkr. I resultatet ingår reavinster vid fastighetsförsäljningar 
på 6,3 mkr, överskott på exploateringsverksamhet på 2,2 
mkr och nedskrivning av fastigheten Glemminge 39:5 
med 1,3 mkr. Nämndens resultat exklusive reavinster och 
nedskrivning uppgår till 2,2 mkr.

Stadsbyggnadsavdelningen har ett överskott på 1,1 mkr. 
GIS-enheten och kart- och mätenheten har ett under-
skott på 0,2 mkr som beror på färre antal husutsättningar. 
Överskott finns på bygglovsenheten som beror på att flera 
stora bygglov har hanterats vilket bidragit till ökade in-
täkter. 

Fastighetsavdelningen har ett överskott på 5,9 mkr. Resul-
tatet exklusive nedskrivning, reavinster och exploaterings-
verksamheten är ett underskott med 1,3 mkr. Underskot-
tet är hänförligt till fastighetsunderhållet.

Tekniska avdelningen har ett överkott på 1,2 mkr. Den 
främsta anledningen är att Ystad Energi inte gjort investe-
ringar i den omfattning som tekniska avdelningen budge-
terat för gatubelysning. Överskott finns också på gatuen-
heten som beror på vakanta tjänster, en mild vinter och på 
högre intäkter inom gaturenhållningen. Parkenheten har 
ett negativt resultat som bland annat beror på uppstäd-
ning av farliga träd i Sandskogen efter stormar och på ar-
bete med upprustning av lekplatser. Parkenheten har inte 
hunnit med att utföra arbete till fastighetsavdelningen i 
den utsträckning som planerat vilket lett till minskade in-
täkter. Trafikenheten har ett nollresultat. 

VA-enheten har ett underskott på 3,7 mkr som redovisas 
som minskad långfristig skuld till VA-kollektivet. Skulden 

uppgår per 141231 till 9,0 mkr. Underskottet beror på 
ökade kapitaltjänstkostnader för Nedraby vattenverk.

Avfallsenheten har ett underskott på 0,6 mkr som redo-
visas som minskad kortfristig skuld till Avfallskollektivet. 
Skulden uppgår per 141231 till 2,0 mkr. 

Serviceavdelningen har överskott på 0,8 mkr som beror på 
lägre personalkostnader än budgeterat. Vakanta tjänster 
har inte utnyttjats fullt ut och vid sjukdom ersätter perso-
nalen varandra i stället för att ta in vikarier. IT-avdelningen 
har ett underskott på 0,1 mkr vilket kan hänföras till hö-
gre kostnader för konsulter än budgeterat.

Framtid
Arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Ystad 
kommer att gå vidare i framtagandet av en gransknings-
handling.  Avsikten är att den ska ställas ut under våren 
och försommaren 2015 för att sedan kunna antas efter 
sommaren. Både i Köpingebro och i Ystad behöver de-
taljplaner tas fram för att förverkliga visionerna från över-
siktsplanerna. 

GIS-verksamheten kan med hjälp av ett nytt verktyg göra 
geografisk information lättillgänglig på hemsidan. Med 
ökad användning av GIS och ökad takt på bostadsproduk-
tionen förväntas behovet av mätenhetens tjänster öka.

I ett större sammanhang finns tendenser att förändra 
plan- och bygghanteringen genom att minska på kraven 
på detaljplan. Istället ska översiktsplaneringen bli mer 
strategisk och vägledande så att byggnationer i fler fall 
kan hanteras direkt genom bygglov.

Ett flertal investerings- samt exploateringsprojekt beräk-
nas starta 2015 och ytterligare finns i plan de närmsta 
åren. För att kunna utföra dessa samt även hantera ut-
byggnaden av exploateringsområde planerar tekniska 
avdelningen att förstärka med ett antal tjänster. Under 
2015 kommer en projektledare och en landskapsarkitekt 
att rekryteras för att avdelningen ska kunna genomföra 
dessa projekt. 
Under året kommer ytterligare område att erbjudas mat-
avfallsutsortering och därmed få 20 % rabatt på sitt 
restavfallsabonnemang. Ett intensivt arbete kommer att 
pågå under 2015 för att kommunen ska ha en politiskt 
beslutad Renhållningsordning som kan börja gälla från 1 
januari 2016.

Kostenheten fortsätter arbetet kring klimatsmarta målti-
der och ser goda vinster med ett gemensamt miljötänk 
från matgäst till produktion. Under 2015 ska det arbetas 
fram en möjlig KRAV-certifiering som avser skolrestau-
ranger och förskolor som har tillagningskök. 
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Analys
Resultatet för Samhällsbyggnadsnämnden är ett över-
skott på 9,4 mkr. Exklusive reavinster, exploaterings-
verksamhet och nedskrivning är resultatet positivt med 
2,2 mkr. 

Målet är helt uppfyllt. 

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en 

naturlig del av verksamheten

Analys
Ystads invånare har fått bättre dricksvatten sedan 
Nedraby vattenverk byggts om. Energibokslut för 
2013 har tagits fram. Energioptimeringsarbete pågår 
för kommunens fastigheter där ny modernare teknik 
installeras och olja konventeras bort till fossilfria alter-
nativ. 

Målet med klimatsmarta måltider uppfylls och inom lo-
kalvården tas ett nytt kvalitetssystem fram. Samordnad 
varudistribution tillsammans med en tydlig livsmedels-
upphandling har lett till färre transporter.
Fairtrade-projektet löper vidare. Förskolorna har be-
sökts med målet att barnen skall förstå skillnaden mel-
lan traditionell odling och fairtrade-odlade bananer.

Det finns alltid mer att göra inom miljöperspektivet för 
att det ska uppfyllas helt. Fler varor kan ingå i samord-
nad varudistribution, fler inköp kan göras av klimats-
marta livsmedel och fairtrade-produkter, kommunens 
fastigheter kan bli helt fossilfritt uppvärmda. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet  
 ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemö- 
 tande

• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mång-
fald

• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksam-
het är mycket god - trygghet, värdighet och 
valfrihet präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god 
kunskap och utveckling i en trygg miljö

Analys
Planavdelningen har varit aktiv med möten på Stortor-
get och Österportstorg i samband med den fördjupade 
översiktsplanen. Projektet fokus i byarna fortlöper där 
det nu bjuds in till byträffar. Pågående by är Löderup.

Planavdelningen arbetar aktivt med att finnas tillgäng-
liga på Ystads kommuns hemsida. Planer, program och 

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och vä-  
       xande kommun för boende, företagande och besök

• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

från kommunen är mycket god
• De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

• Ystad är ett attraktivt turistmål
• Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett 

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Planberedskapen är hög för bostadsbyggande i Ystad med 
cirka 600 bostäder, varav hälften i flerfamiljshus. Den för-
djupade översiktsplanen för Ystad har varit på samråd och 
kommuninvånarna har deltagit via olika aktiviteter som 
planavdelningen genomfört. Den fördjupade översikts-
planen för Köpingebro är antagen i kommunfullmäktige. 
Det är fortsatt stort intresse från exploatörer att bygga 
flerbostadshus, marklägenheter och radhus i Ystad. Även 
försäljning av villatomter går bra. 

I Fastighetsägarna Syds årliga mätning har kommunen 
försämrat sin rankning från plats sex (år 2012) till elva (år 
2013). I näringslivsrankningen har kommunen klättrat 33 
placeringar (placering 92 år 2014 och placering 125 år 
2013).

Ombyggnationen av Ystads reningsverk har påbörjats och 
sista etappen av ombyggnationen av Nedraby vattenverk 
pågår. Ett nytt sms-system har införts som förenklar och 
förbättrar information/varningar för vattenläckor eller an-
dra vattenavstängningar.

Hälsans stig färdigställdes och invigdes under Skåne lyfter. 
Ett nytt omklädningsrum vid motionsslingan i Sandskogen 
har färdigställts.
För att uppfylla målet helt krävs det mer resurser till ut-
veckling av aktiviteterna, till exempel att förbättra kom-
munens gatunät. Trots god planberedskap har byggfärdig 
mark inte anvisats i tillräckligt hög utsträckning för att 
målet ska nås.

Målet är delvis uppfyllt. 

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva   
 och ekonomin ska vara i balans

• Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
• Skatten är oförändrad
• Ekonomin är i balans
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annan information uppdateras ständigt, även kopplat till 
andra kommunikationsaktiviteter såsom annonsering och 
dialog.

Under folkhälsoturnén ”Skåne Lyfter” fanns representan-
ter från samhällsbyggnadsförvaltningen på plats för att 
berätta om verksamheten och svara på invånarnas frågor.

För att målet ska vara helt uppfyllt kan exempelvis kom-
munikationen förbättras mellan förvaltningarna gällande 
den interna servicen.

Målet är delvis uppfyllt. 

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en 

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Frisknärvaron ligger på 94,6 % vilket är en liten försäm-
ring med 0,2 procentenheter jämfört med 2013. 
Ingen medarbetarundersökning har gjorts under året. En 
förbättrad frisknärvaro krävs för att målet ska vara helt 
uppfyllt.

Målet är delvis uppfyllt. 

Personal
Projektledare har upphandlats för projekt inom tekniska 
avdelningen och inom exploateringsverksmaheten, då 
rekrytering för anställning av projektledare misslyckades 
Under året har ny förvaltningschef och teknisk chef rekry-
terats till förvaltningen.  
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2014

Budget
2014

Avvikelse

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll kr/kvm
¹ resurser har omdisponerats inom förvaltningen 184 140 44¹
Mediaförsörjning kr/kvm
(el, vatten och värme) 146 152 -6
Mark- plan- och exploatering
Antal försålda tomter (kommunens) 26 10 16
Försåld industrimark, kvm 4 000 15 000 -11 000
Antal påbörjade bostads/hyresrätter
² Bokloks etablering var beräknad 2014, blir först 2015 8 45 -37²
IT-avdelning
Antal användare, administration 2 148³ 700 1 448
Antal användare, skola 5 136³ 800 4 396
Antal användare, kommunala bolag 180 150 30
Totalt antal användare 7 464³ 3 700 3 764
³ inklusive Sydskånska gymnasiet
Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplan 6 7 -1
Antal godkända översikts-planer/fördjupade 1 1 -
Antal pågående detaljplaner 28 25 3
Antal program 0 1 -1
GIS och Mätning
Antal förrättningsförberedelser 8 14 -6
Antal husutsättningar 74 90 -16
Antal grundkartor 8 7 1
Antal nybyggnadskartor 744 120 -46
4 varav 27 st enkla

Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 085 7 000 85
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 248 245 3
Mängd matavfall, ton 1 057 1 000 57
VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 689 335 2 800 000 -110 665
Antal kbm sålt vatten
5 kan ej lämnas på grund av nytt system -5 2 200 000
Serviceavdelningen
Antal portioner, skola, förskola (lunch) 588 835 594 000 -5 165
Antal portioner, äldreomsorgen (lunch pensionärer, 
matdistribution) 72 991 74 000 -1 009
Inköp av ekologiska livsmedel i %
mot totala livsmedelsbudgeten
för- och grundskola (inköp gjorda av 
samhällsbyggnadsförvaltningen) 17 % 25 % -12 %
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,7 -0,8 0,1
Administration och utveckling -3,5 -3,9 0,4
Fastighetsavdelning -6,9 -12,8 5,9
IT-avdelning -0,1 - -0,1
Stadsbyggnad -6,4 -7,5 1,1
Teknisk avdelning-trafik 4,1 4,1 -
Teknisk avdelning – gata och park -48,8 -50,0 1,2
Avfallsenhet - - -
VA-enhet - - -
Serviceavdelning -5,6 -6,4 0,8
Summa -67,9 -77,3 9,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2014

Budget
2014

Avvikelse

Energieffektivisering -3,6 -6,7 3,1
Köpingebro skola, tillbyggnad -24,4 -28,6 4,2
Ystad Arena -163,8 -216,3 52,5
Ystads framtida vattenförsörjning -30,9 -69,5 38,6
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -19,0 -63,8 44,8
VA-utbyggnad - -10,0 10,0
Övriga investeringar -32,9 -64,6 31,7
Summa -274,6 -459,4 184,9

• Energieffektiviseringar fortlöper och under året har 
det bland annat olja konventerats bort från Bromma 
bygdegård, Köpingebro Brandstation och Snårestads 
brandstation. I förvaltningsbyggnaderna Nya Rådhu-
set, Västra- och Östra flygeln har en uppgradering av 
fönsterna gjorts med isolerglas. 

• Ny- och ombyggnationen av Köpingebro skola är klar 
och i drift. Under våren 2015 kommer även en konst-
gräsplan att iordningställas vilket ryms i den totala 
budgeten på 38,0 mkr.

• Ystads Arena. Det nya badet är färdigställt och in-
vigdes den 12 september.  Byggnationen av hal-
larna Ystad Arena har påbörjats och beräknas vara 
klara sista kvartalet 2016. För projektet finns totalt 
505 mkr budgeterat, 274 mkr har lagts ner i badet 
och hallarna beräknas kosta 231 mkr. Vid årsskiftet 
2014/2015 hade 322,5 mkr förbrukats, varav 48,5 
mkr avser projektering och byggnadtion av hallarna.

• Ny uppföljningskalkyl för ombyggnationen av vatten-
verket i Nedraby har tagits fram och projektet har nu 
en total budget på 215 mkr. Byggtidens slutpunkt 
har senarelagts till första halvåret 2015. Sista etap-
pen 3b, som innehåller bland annat byggnad för 
pumpanläggning, reservkraft, UV-ljus, omläggning 
av ledningar med mera påbörjades under augusti 
månad.

• Ombyggnaitionen av Ystads reningsverk har startats 
under året och beräknas vara klar 2016. Ny uppfölj-
ningskalkyl visar på en total kostnad på cirka 185 
mkr. Arbetet startades under augusti med de nya se-
dimenteringsbassängerna. 
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Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2014

Budget
2014

Avvi-
kelse

Intäkter 181,5 65,4 116,1
Kostnader -722,0 -597,5 -124,5
(varav kapitaltjänst) (-1,6) (-1,5) (-0,1)
Summa -540,5 -532,1 -8,4
   
Verksamhet
Under hösten genomfördes en omorganisering av häl-
so- och sjukvårdsavdelningen, vilket innebar att antalet 
under-ställda medarbetare per chef minskade och att 
ansvaret för biståndshandläggningen enligt socialtjänstla-
gen för vård och omsorg flyttades över till avdelningen. 
Under året påbörjades ett utvecklingsarbete, tillsammans 
med nämnden och tjänstemän, vilket resulterade i en 
utvecklingsplan för Social Omsorg och dess avdelningar. 
En övergripande verksamhetsuppföljning utifrån ett kva-
litetsperspektiv har genomförts av tre särskilda boenden 
under året, vilket resulterade i en åtgärdsplan. Under året 
har antalet anmälningar enligt Lex Sarah ökat. En typ av 
anmälningar som ökat är uppmärksammade stölder av 
narkotiskt klassade läkemedel. Medvetenheten om an-
mälningsplikten som anställd har också lett till denna ök-
ning. För det fortsatta arbetet med att förstärka psykiatrin 
inom SÖSK har ytterligare statsbidrag tilldelats. Under året 
har brukarsamverkan stärkts genom att anställa en bru-
karsamordnare.

Trenden med flera lediga särskilda boendeplatser har va-
rit konstant under året. Antalet har varierat mellan 15-
20 platser i månaden. Detta har resulterat i att samtliga 
beslut har kunnat verkställas omgående. Samtidigt har 
kostnaderna för outhyrda lägenheter belastat budgeten 
negativt. Under slutet av året stängdes tio korttidsplatser 
på Löderupsgården för att samla verksamheten till Ystad 
och därmed ökad närhet till sjukhuset. Samtidigt har sats-
ningen på att utveckla stödteamet fortsatt, för att vara ett 
komplement till korttidsverksamheten och hemtjänsten. 
För att förbättra planeringen och logistiken inom vård och 
omsorg har ett nytt verksamhetssystem, Laps Care, imple-
menterats. Från september infördes samordnande varuin-
köp för brukare inom hemtjänsten. 

Ett nytt LSS-boende på Aulingatan har tagits i bruk under 
sommaren. Problemen med hot- och våldsituationer på 
några LSS-boenden har fortsatt att eskalera under som-
maren vilket i sin förlängning gett behov av externa pla-
ceringar. Inom den dagliga verksamheten har antalet bru-
kare ökat samtidigt som besluten blivit svåra att verkställa 
på grund av komplexiteten i ärendena. För att utveckla 
och utöka kompetensen inom funktionsnedsättning och 
socialpsykiatrin har 20 personer utbildats inom omvård-
nadslyftet. Avdelningen införde även en ny pedagogisk 
titel i form av stödpedagog och samtidigt ändrades även 
yrkeskategorin vårdare till stödassistent. 

Antalet personer som får hälso- och sjukvårdsinsatser har 
även under detta år ökat. En markant skillnad märks även 
inom de särskilda boendena. Detta härleds till allt fler 
äldre och multisjuka äldre samt en förbättrad registrering 
av ordinationer/åtgärder i journalen. Implementeringen av 
social omsorgs kvalitetsledningssystem inom hälso- och 
sjukvården har påbörjats och en handlingsplan har upp-
rättas som ingår i verksamhetsplanen för år 2015. 

Trenden med lägre kostnader för försörjningsstöd håller 
i sig. Det kan bland annat härledas till att fler kommer 
ut i arbete eller får sin försörjning tryggad på annat sätt. 
Antalet anmälningar om barn som far illa har fortsatt att 
öka även under detta år. Antalet ensamkommande barn 
och ungdomar har ökat utifrån den lagändring som avser 
kommunernas mottagande av ensamkommande barn. 
Utöver tidigare avtalade har kommunen tagit emot ytter-
ligare 25 barn och ungdomar. Verksamheten har inte varit 
rustad för denna ökning, vilket har påverkat familjehems-
placeringarna samt att privata bolag har anlitats.

Under året har det blivit svårare att rekrytera kompetent 
personal inom samtliga yrkeskategorier. Inom yrkeskate-
gorierna sjuksköterska med specialinriktning samt social-
sekreterare är det särskilt svårt.  

Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett underskott med 8,4 mkr. I 
resultatet ingår överskott för Aulingatans gruppboende 
med 2,3 mkr och projektmedel inom individ- och famil-
jeomsorgen med 1,1 mkr. Det innebär att verksamhetsre-
sultatet är ett underskott på 11,8 mkr.

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet re-
dovisar ett underskott med 1,7 mkr, vilket till största delen 
beror på ökade kostnader för semesterlöneskulden.

Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri 
(FOS) redovisar underskott med 4,7 mkr. Det beror främst 
på höga kostnader för personlig assistans och ett antal nya 
placeringar på externa vårdhem till hög dygnskostnad, to-
talt underskott 7,1 mkr. Verksamheten för gruppboende 
redovisar överskott med 1,4 mkr, där gruppboendet på 
Aulingatan står för 2,3 mkr och ett uppbokat vite från 
2013 ingår med 1,3 mkr. Övriga boende redovisar ett 
underskott med 2,2 mkr, vilket beror på ökad vårdtyngd 
på ett antal enheter. Övriga verksamheter som redovisar 
överskott är korttidsverksamhet och daglig verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen redovisar överskott med 
0,2 mkr. Antalet placeringar av vuxna missbrukare ökade 
under året vilket medfört negativ budgetavvikelse. Även 
antalet placeringar i familjehem och behovet av öppna 
insatser för barn och unga har ökat. Detta balanseras av 
att kostnaden för försörjningsstöd minskade under året 
på grund av sjunkande arbetslöshet och att ett antal hus-
håll som långvarigt uppburit försörjningsstöd har kunnat 



So
ci

al
nä

m
nd

48

So
ci

al
nä

m
nd

49

avslutas. Överskott på verksamheten för handläggare be-
ror på att tjänsten som mottagningssekreterare inte till-
satts förrän i november, vakanser vid byte av handläggare, 
föräldraledigheter samt vissa sjukskrivningar. I resultatet 
ingår även överskott på projektmedel med 1,1 mkr.

Resultatet för Vård och Omsorg är ett underskott med 
1,6 mkr. Detta beror på ökade personalkostnader inom 
verksamheten särskilda boende och personlig assistans 
enligt SoL. Stödteamet som ryms inom verksamheten för 
hemtjänst har drivits som ett projekt och har inte varit 
finansierat. Överskott finns inom verksamheterna för ex-
terna vårdhem, dagverksamhet, resursenheten (beman-
ningspoolen) och enhetsgemensam verksamhet.

Avdelningen för Hälso- och Sjukvård redovisar ett under-
skott med 0,6 mkr. Detta beror på ökade personalkost-
nader för sjuksköterskeverksamheten och större inköp 
av tekniska hjälpmedel. Ansökningar om bostadsanpass-
ningsbidrag har varit något fler än 2013 men till en lägre 
kostnad.
 
Entreprenader
Socialnämnden har avtal med äldreboendet Vigs Ängar 
AB, vilket sträcker sig till oktober 2015. Det råder oenig-
het kring tolkningen av avtalet och den ersättning som 
ska utgå. Kommunen har under året haft ett antal möten 
med entreprenören avseende avtalet och dess tolkning. 

Den av kommunen utförda personliga assistansen är 
utlagd på entreprenad och drivs av VH Assistans AB. Un-
der året har entreprenaden omfattat två ärenden. Det 
har varit regelbundna möten med entreprenören och vid 
dessa möten har uppföljningsfrågorna handlat om perso-
nal och informationsutbyte. VH Assistans har arbetat med 
sin kvalité och har blivit certifierade enligt följande; kva-
litetsledningssystem, arbetsmiljö och miljö, personalens 
arbetsplatsträffar samt deras utvecklingsplaner.

Framtid
För att möta de framtida behoven inom verksamheterna 
är det även fortsättningsvis viktigt att följa utvecklingen 
genom att omvärldsbevaka, följa prognoser, genomföra 
kontinuerliga bedömningar och analyser. Utmaningarna 
är flera för nämnden som ska förhålla sig till lagstiftning, 
medborgarnas behov och ökade krav från myndigheter. 
Samtidigt ska verksamheterna ha en god ekonomisk hus-
hållning och en budget i balans. För att möta framtiden 
behöver nämnden fortsätta att se över och utvärdera rå-
dande metoder och arbetssätt. Även fortsättningsvis gäl-
ler det att samverka, samordna och samla ihop nämndens 
resurser, både internt och externt, i syfte att ta vara på 
samlade kompetenser och resurser.

Boende- och lokalförsörjningen kommer även framåt att 
vara på agendan och förvaltningen ser stora behov av en 
kommungemensam samordning inom detta område. För-
valtningen genomförde under 2013 en analys av boende 
för målgruppen äldre. Den visar på att fram till år 2020 
kan kommunen vänta en ökning av antalet äldre över 85 
år, vilket kommer att innebära ett ökat behov av vård- och 
omsorgsinsatser i det egna boendet och på det särskilda 
boendet. Analysen visar även på att de mindre särskil-
da boenden inte är kostnadseffektiva. För att använda 
resurserna rätt behöver omstruktureringar genomföras. 
Även de särskilda boendefrågorna för personer med 
funktionsnedsättning är aktuella likaså boende för 
personer med svag ställning på bostadsmarknaden. För 
att bredda perspektivet bör en bredare analys göras 
om hur medborgarna vill bo i framtiden. Med rådande 
höga investeringstakt bör även en dialog öppnas upp för 
samarbete med andra samhällsaktörer. En annan fråga 
är framtidens behov av särskilt boende. Utvecklingen går 
mot att det är personer med omfattande behov av vård- 
och stödinsatser och som har svårt att orientera sig i tid 
och rum som beviljas denna form av boende. Med det 
som bakgrund är det viktigt att se vilka andra former av 
boenden utan behovsprövning som skulle kunna tilläm-
pas istället, främst utifrån ett trygghetsperspektiv. Skulle 
boende över generationsgränser kunna vara ett sådant 
boende?

Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne är på 
gång vilket kan medföra ytterligare en förskjutning av vår-
den till kommunen. Det kan leda till ett utökat behov av 
högre bemanning. En annan utveckling är att det blir fler 
brukare med demensdiagnoser, och även yngre personer 
med demens, vilket kommer att kräva mer av verksam-
heten.

En annan aktuell fråga är migrationen som påverkar so-
cialtjänsten genom ett ökat socialt behov. Likaså är barn 
som far illa en ökande grupp som kräver mycket insatser. 
Den bristande tillgången till familjehem är en fortsatt ut-
maning för socialtjänsten att lösa som i sin förlängning 
kommer att kräva nya lösningar.

Personalförsörjningsfrågan är ständigt aktuell inom verk-
samheterna. För att få personal med rätt kompetens 
handlar om kommunens konkurrenskraft i förhållande till 
andra aktörer, lön, ledarskap och arbetsmiljö.
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Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx- 
 ande kommun för boende, företagande och besök

• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

från kommunen är mycket god
• De som bor, besöker och verkar i Ystad upple-

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

• Ystad är ett attraktivt turistmål
• Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett 

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Trenden med flera lediga särskilda boendeplatser inom 
vård- och omsorg har varit konstant under året, antalet 
har varierat mellan 15-20 lediga boendeplatser i måna-
den. Detta har resulterat i att samtliga beslut har kunnat 
verkställas omgående. Nya bostäder för personer med 
funktionsnedsättning har inte framställts i takt med att 
behoven ökat vilket medfört att beslut om LSS-boende 
ej kunnat verkställas. Detta har resulterat i att kommu-
nen har utdömts vite. Bristen på bostäder påverkar särskilt 
möjligheten för utsatta grupper att få bostad. Socialnämn-
den ansvarar i dagsläget för ett 80-tal lägenhetskontrakt 
inom Individ och familjeomsorgen

Målet är inte uppfyllt.

Arbetet med förebyggande tidiga insatser för barn och 
unga och insatser mot missbruk har fortsatt. En särskild 
satsning mot cannabis-missbruk genom projektet ”Små-
kommuner mot droger” startade under 2013 och ska 
pågå till 2016. Två föräldrarutbildningar (COPE) har ge-
nomförts liksom två barngrupper (Macken). 

Målet är i hög grad uppfyllt

* Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och  
 ekonomin ska vara i balans

• Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
• Skatten är oförändrad
• Ekonomin är i balans

Analys
Resultatet för 2014 blev ett underskott med 8,4 mkr. 
Detta beror till största delen på höga kostnader för pla-
ceringar inom FoS, kostnader för personlig assistans och 
ökade personalkostnader inom Vård och Omsorg.

Målet är inte uppfyllt.



* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
• Utveckla och värna om en hållbar miljö är en na-

turlig del av verksamheten

Analys
Förvaltningen arbetar med att utveckla verksamheten uti-
från ett miljöperspektiv genom att minska transporterna, 
källsortera, minska pappersanvändandet och göra inköp 
av ekologiska, Fair Trade och närproducerade varor, då 
detta är genomförbart. Det systematiska miljöarbetet är 
en viktig del i arbetet och även detta diskuteras på de 
gemensamma arbetsplatsträffarna. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet   
       ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande

• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-
skap och utveckling i en trygg miljö

Analys
Uppföljningen av omsorgs- och tjänstegarantier visar på 
att de har kunnat uppfyllas i de flesta fall. Hög arbetsbe-
lastning inom barn- och familjeenheten har medfört att 
utredningstiden på fyra månader inte alltid har kunnat 
hållas.

Målet är delvis uppfyllt.

* Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv ar-  
 betsgivare

• Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 %
• Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en 

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen

• Ystads kommuns medarbetare har rätt kompe-
tens

Analys
Frisknärvaron har varit 92,4 % i genomsnitt under året, 
vilket är långt från målet på 97 %. 
Arbetsbelastningen inom all verksamhet har ökat vilket 
påverkat arbetsmiljön negativt. Förvaltningen upplever 
svårigheter med att rekrytera kompetent och erfaren per-
sonal. 

Målet är inte uppfyllt.
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Personal
Frisknärvaron har varit 92,4 % i genomsnitt under året. 
Inom Vård och Omsorg har frisknärvaron varit särskilt låg 
med ett utfall på 91,0%. Antalet tillsvidareanställda mins-
kade i oktober då korttidsenheten i Löderup stängde.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 73 82 9
Korttidsboende LSS
-Antal helårsplatser
Vuxna 1,5 3 1,5
Barn o unga 8,4 10 1,6
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning > 80 %

Individ och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd 376 410 34
Antal vårddygn i hem för vård eller boende
- Vuxna 4 087 2 000 -2 087
- Barn 2 621 2 850 229
Antal vårddygn i familjehem 10 843 10 300 -543
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning > 80 %

Vård och Omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
- Antal helårsplatser 311 318 7
Korttidsplatser
- Antal helårsplatser 28,75 30 1,25
Externa vårdhem
- Antal helårsplatser 1,0 2,5 1,5
Antal besök dagverksamhet 6 345 6 960 615
Minst andel nöjda i brukarenkät 83 % > 80 % 3 %

Hälso- och sjukvård
Minst andel nöjda i brukarenkät 96,8 % > 80 % 16,8 %
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2014

Budget 
2014

Avvikelse

Politisk verksamhet -1,0 -1,2 0,2
Gemensam verksamhet -23,5 -21,6 -1,9
Entreprenader -19,8 -19,8 -
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri -114,8 -110,1 -4,7
Individ och Familjeomsorg -65,2 -65,4 0,2
Vård- och Omsorg -263,3 -261,7 -1,6
Hälso- och Sjukvård -52,9 -52,3 -0,6
Summa -540,5 -532,1 -8,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2014

Budget
2014

Avvikelse

Trapphusboende Lss, Inv -0,2 -0,2 -
Nytt Äldreboende, Inv -0,2 -0,3 0,1
Lektriver Ifos Arkiv 0,0 -0,3 0,3
Reservkraftsaggregat Väderleksv -0,1 -1,2 1,1
InventarierTrapphusboende Lss-15 0,0 -0,4 0,4
Larm Bellevue -0,4 -0,4 -
Inventarier Lödersupsgården -0,2 -0,3 0,1

Nämndsinvesteringar
Datautrustning, Socialbyrå -0,2 0,0 -0,2
Larm Bellevue -0,2 0,0 -0,2
Larm Hvita Briggen -0,1 0,0 -0,1
Larm Svarte -0,3 0,0 -0,3
Summa -1,8 -3,1 1,2

Av de budgeterade investeringsmedlen på 3,1 mkr har 
1,2 mkr utnyttjats. Avvikelsen beror främst på att reserv-
kraftsaggregatet till Väderleksvägens särskilda boende 
kostade betydligt mindre än beräknat samt att lektrievern 

till socialförvaltningens arkiv inte blev inköpt under året. 
Socialnämnden har utrymme för nämndsinvesteringar 
upp till 1,0 mkr, och under 0,8 mkr har använts.

Väderleksvägens särskilda boende
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Revisionen

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2014

Budget
2014

Avvi-
kelse

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

Verksamhet
I enlighet med kommunallagens krav har revisorerna 
granskat all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Revisorerna har bedömt om verk-
samheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Revisorerna har också genom lekmannarevisorerna gran-
skat den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag AB 
Ystadbostäder, Ystad Industrifastigheter AB, Ystad Energi 
AB, Ystad Hamn Logistik AB, Ystads Teater AB, AB Ystad 
Saltsjöbad, Destination Ystad Österlen AB och Ytornet 
AB. Två av revisorerna i Ystads kommun är revisorer för 
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. Ur gruppen förtro-
endevalda revisorer har en revisor utsetts till respektive 
kommunalförbund Sydöstra Skånes Räddningstjänstför-
bund, Ystad Österlenregionens Miljöförbund och Syd-
skånska Gymnasieförbundet.

Revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas verk-
samhet i den omfattning som anses motiverat. Planering-
en av granskningsinsatserna har föregåtts av en risk- och 
väsentlighetsanalys. Med utgångspunkt från analysen har 
ett antal granskningsområden prioriterats. Dessa har do-
kumenterats i en revisionsplan för 2014. 

Under året har revisorerna gjort ett antal djupgranskning-
ar:
• Granskning av kulturnämndens styrning och uppfölj-

ning
• Granskning av budgetprocessen 
• Granskning av investeringsprocessen
• Granskning av hantering av kontantkassa
• Granskning av arbetsmarknadsinsatserna 
• Granskning av samverkan avseende barn och ungas 

hälsa - Samverkansgranskning med Region Skåne
• Tertialrapport 
• Bokslut/årsredovisning 2014
• Uppföljning av granskningar genomförda 2013

Lekmannarevisorerna har gjort en granskning av de kom-
munala bolagens följsamhet till ägardirektiv och bolag-
sordning samt målstyrningsarbete.

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Detta sker 
bland annat genom studier av protokoll, styrdokument 
och annan dokumentation av relevans. Revisorerna är 
indelade i grupper och varje grupp följer ett särskilt verk-
samhetsområde. Minst två gånger per år besöker reviso-
rerna nämnder och bolag för information. Detta sker van-
ligtvis i samband med delårsbokslut och årsredovisning. 
Revisorerna bjuder även in sig till nämnder och bolag för 
att delge resultatet av de granskningar som har genom-
förts eller för information i en speciell sakfråga. Reviso-
rerna får också information genom att bjuda in nämnds-, 
bolags- och/eller verksamhetsföreträdare.

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige un-
derlag för ansvarsprövning. Under 2014 har revisorerna 
återkopplat resultatet av genomförda granskningar till de 
nämnder som granskats. Resultatet av djupgranskningar 
har fortlöpande överlämnats till kommunfullmäktige.

Revisorerna har regelbundet haft erfarenhetsutbyte och 
samverkan med revisorerna i SÖSK-kommunerna. Under 
året har revisorerna deltagit i utbildningar som anordnats 
av EY.

Revisorerna och lekmannarevisorerna har under året anli-
tat EY som sakkunnigt biträde.
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2014

Budget
2014

Avvi-
kelse

Intäkter 1 618,7 1 605,8 12,9
Kostnader -318,0 -324,5 6,5
(varav kapitaltjänst) (-0,3) (-8,2) (7,9)
Summa 1 300,7 1 281,3 19,4
   
Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensamma verksam-
heter blev det en positiv avvikelse mot budget med 19,4 
mkr.

Skatteintäkter
Underskottet för skatteintäkterna inklusive generella 
statsbidrag blev 1,2 mkr. Kommunen följer Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation, vilket innebär 
att slutavräkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter 
SKL:s prognos.

Arbetsgivaravgifter
Överskottet blev 2,1 mkr för år 2014. Överskottet beror 
på att de verkliga kostnaderna i genomsnitt var lägre än 
de kalkylerade påslagen. Till exempel är de verkliga ar-
betsgivaravgifterna för ungdomar 18-26 år samt personer 
över 65 år är lägre än för övriga personer.

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna under kommungemensam verksam-
het består av två delar. Dels är det de betalningar som 
görs för tidigare anställda i kommunen som numera är 
pensionärer. Dels är det hur kommunens pensionsskuld 
förändras. Resultatet för 2014 blev ett underskott med 
totalt 3,3 mkr.

Finansnetto
Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella in-
täkter och finansiella kostnader. Räntenivån har un-
der året varit väldigt låg. Överskottet för kommunens 
gemensamma finansiering blev totalt 10,7 mkr där 10,3 
beror på räntenivån och 0,4 mkr är andra finansiella 
intäkter under året. 

Avskrivningar och internräntor
Överskottet för kapitaltjänstkostnader blev 9,3 mkr. Över-
skottet beror på att verksamheterna inte har behövt bud-
getkompensation för nya kapitaltjänstkostnader i samma 
utsträckning som det var budgeterat. Förklaringen är att 
det finns en stor eftersläpning i investeringsbudgetens ut-
förande, samt att 5,5 mkr som var budgeterade till en 
nedskrivning av Fritidsbadet genomfördes i 2013 års bok-
slut.

Oförutsett
I den ursprungliga budgeten för år 2014 fanns 18,7 mkr 
under kommunfullmäktiges anslag för oförutsett. Un-
der året har pengar fördelats ut till de olika verksamhe-
terna i kommunen, i huvudsak som kompensation för 
löneökningar under året. Vid årets slut återstod 1,7 mkr, 
vilket gav ett överskott.

Fackliga företrädare
Under kommungemensam verksamhet finns kostnader 
för fackliga förträdare. Kostnaderna var budgeterade till 
3,0 mkr, vilket också blev årets kostnad.

Utdelning
De kommunala bolagen har lämnat en utdelning på 14,0 
mkr i enlighet med budgetbeslut.
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Kommunens bolag och kommunalförbund

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

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

YTORNET AB

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

Bolagets styrelse består av sju ordinarie ledamöter (4 
kvinnor, 3 män). I bolaget finns ingen personal anställd. 
Verkställande direktör utgörs av kommundirektören. Ad-
ministrativa tjänster (ekonomi, juridik mm) köps av Ystads 
kommun. 

Ytornets styrelse och verkställande ledning följer löpande 
dotterbolagens verksamhet och finansiella ställning. Ytor-
net har under året haft dialogmöten med dotterbolagen. 
Uppföljning av den interna kontrollen har genomförts en-
ligt plan. 

Föreställningen ”Hamlet” av Shakespeare´s Globe.
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YSTAD ENERGI AB

Årets verksamhet

2014 2013 2012
Antal anställda 30 32 31
Omsättning 193,2 193,1 187,4
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

26,3 26,7 16,1

Soliditet i % 32 31 29
Nettoinvestering 50,3 47,0 46,6

Ystad Energi AB bedriver elnätsverksamhet, värmepro-
duktion, värmedistribution och värmeförsäljning samt 
kommunikationsverksamhet. Målet med den infrastruk-
turverksamhet som bolaget representerar är att den eko-
nomiskt skall bära sig själv i en lämplig avvägning mellan 
samhällsnytta och affärsmässighet.

Det var ett mycket varmt år vilket medförde att energi-
konsumtionen var lägre än föregående år, både för elnä-
tet och fjärrvärme. Energimässigt var det 13 % varmare 
än ett normalår i Ystad enligt SMHI:s energiindex. Av den 
totala elförbrukningen kom 20 GWh, eller 10 %, från nio 
vindkraftsaggregat samt några mindre mikroproducenter 
inom Ystad Energis nätområde.

2014 2013 2012
Fjärrvärme utfall, GWh 123 137 138
Fjärrvärme normalårs-
korrigerat, GWh

141 146 145

El, GWh 208 212 212

Under året har 30 nya kunder anslutits till fjärrvärmen där 
några av dessa var av större karaktär. 

En fortsatt låg andel av fossila bränslen har använts i vär-
meproduktionen och därmed har värmeverksamheten en-
dast små utsläpp av fossilt koldioxid till atmosfären. 

Bränsle 2014 2013 2012
Fossilt i % 1,2 1,8 1,6 
Förnyelsebart i % 98,8 98,2 98,4 

Under året har det genomförts ett arbete med bolagets 
profil, vision och strategi framåt. Ystad Energis vision är;

Med en högklassig infrastruktur skapar vi de bästa förut-
sättningarna för tillväxt och utveckling  
för människor, företag och organisationer i Ystad

Måluppfyllelse
De ekonomiska målen har uppnåtts och överträffats un-
der året som helhet. Elnätsverksamheten ligger något un-
der budget medan Fjärrvärmeverksamhetens och Öppet 
stadsnäts ekonomiska mål uppnåtts och överträffats. 

För elnätsverksamheten ligger konsumtions- och anslut-
ningsintäkter strax under budget och kostnaderna tang-
erar budget. Förutom lägre intäkter så beror resultatet på 
oförutsett underhåll på bland annat kabel vilket lett till 
utrangeringar. 

Fjärrvärmeverksamhetens resultat har ökat betydligt i för-
hållande till budget. Utfallet för försäljnings- och energi-
intäkter ligger under budget. Det positiva resultatet beror 
på lägre kostnader för räntor och avskrivningar samt en 
engångsintäkt med outnyttjade utsläppsrätter på 2,2 mkr.

Öppet Stadsnätverksamheten har under året expanderat 
kraftigt med stora utbyggnader av nätet. Det har lett till 
ett positivt resultat gentemot budget. Kundtillströmning-
en har varit mycket god. Vid årsskiftet var 1 445 kunder 
anslutna till det Öppna Stadsnätet. Totalt kopplades 517 
kunder in under 2014 vilket var 167 kunder över prognos. 
Det beror på att man kunnat fortsätta grävarbeten under 
den milda vintern. Svartfiberuthyrningen till externa kom-
munikationsoperatörer ökade också.

Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet med cirka 
1-2 % beroende på kundgrupp och ligger på ett genom-
snitt i en nationell jämförelse mellan nätbolagen och un-
der i jämförelse med närliggande bolag. Fjärrvärmepri-
serna höjdes inte under 2014, vilket inte har gjorts sedan 
2012. Fjärrvärmepriset ligger i en nationell jämförelse på 
ett genomsnitt. Svartfibernätet har utvecklats med nya ut-
hyrda sträckor till operatörer. Öppet stadsnät i Ystad har 
fortsatt sin verksamhet med en kraftig utbyggnad under 
hela 2014. Stadsnätcentralen renoverades under 2013 
och blev klar i början av 2014. 

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

Årets ekonomiska resultat
Ystad Energi AB:s redovisar ett resultat före bokslutsdis-
positioner på 26,3 mkr, vilket var över budget. Alla verk-
samheter; elnät, fjärrvärme, öppet stadsnät och övrig 
verksamhet har var för sig lämnat ett positivt resultat. En 
bidragande orsak till det positiva resultatet är låga räntor 
och avskrivningar samt en engångsintäkt på fjärrvärme-
verksamheten med outnyttjade utsläppsrätter på 2,2 mkr.

Investeringar
Investeringarna uppgick till totalt 50,3 mkr, vilket var en-
ligt budget och med styrelsens under året beslutade kom-
pletterande utbyggnader.

Framtiden
Elnätsverksamheten kommer att ansluta områden med 
nybyggnation. Upprustningen av äldre anläggningsdelar 
fortsätter. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av 
elnät till Ystad är fortsatt aktuell. Det pågår arbete med 
att köpa in två nya transformatorer till elnätet vilka kom-
mer att levereras under våren 2015. Under året kommer 
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även en förstudie att startas för arbetet med att moder-
nisera mottagningsstation M2. Det är en ny reglerings-
period för åren 2016-2019 vilket innebär att Energi-
marknadsinspektionen under året kommer att förtydliga 
förutsättningarna för intäktsramen. Underlag ska lämnas 
in till Energimarknadsinspektionen den siste mars och be-
slutas senast siste oktober 2015.

Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att trim-
ma pannorna för att optimera utsläppen och driften. 
Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom 
förtätningar. Under 2015 påbörjas projektering av acku-
mulatortank till fjärrvärmeverksamheten. Solpaneler på 
nya idrottshallarna kommer att anslutas till fjärrvärmenä-
tet under 2015/16. För att jobba mot målet fossilfritt år 
2020 kommer under 2015 försök att göras med fossilfritt 
bränsle på en oljepanna. Framöver kommer vi inom fjärr-
värmeverksamheten också att fokusera på att vidareut-
veckla kunddialogen med framförallt stora kunder.

Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Läns-
styrelsen för att utöka nätet och förbättra anslutningsmöj-
ligheterna. Under 2015 kommer landsbygdsstöd att be-
talas ut för åren 2013 och 2014 med omkring 10,8 mkr. 
Nytt Landsbygdsstöd för 2015-2020 kommer att ansökas 
under året, förstudie pågår avseende inom vilka områden 
som ska byggas ut. 

 AB YSTADBOSTÄDER

Årets verksamhet

2014 2013 2012
Medelantal anställda 17 17 16
Omsättning 91,9 91,1 89,1
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

6,0 9,2 1,5

Soliditet i % 19 19 20 
Nettoinvesteringar 39,5 103,0 28,1

Under året har två nybyggnationer färdigställts. Det är ett 
trygghetsboende med 16 lägenheter i kv Åkerblom samt  
37 smålägenheter i kv Thorsson Östra (Folkets Park). Till-
sammans med den förvärvade paviljongen med 8 lägen-
heter innebär det ett nytillskott på totalt 45 lägenheter i 
kv Thorsson Östra. 

Havsblick i kv Lichton är ett nytt flerbostadshus med 47 
lägenheter, varav 10 LSS-bostäder. Förväntad byggstart är 
under första halvåret 2015. Tillsammans med byggnatio-
nen av 6 nya vindslägenheter i det befintliga huset ger 
detta ett tillskott på 53 bostadslägenheter i kvarteret. Pa-

rallellt med nybyggnationen i kv Lichton görs nybyggna-
tion av 37 bostadslägenheter i kv Grundström.

Därutöver pågår planarbeten för Strandhem i kv Kokillen 
respektive Trädgårdsstaden vilket är den nya stadsdelen 
vid Ystads infart. Totalt rör det sig om 450 till 500 bostä-
der för dessa båda projekt som, om inga hinder uppstår, 
kommer att vara byggbara under senare delen av 2015.

Måluppfyllelse
Verksamhetsmålet är en årlig nybyggnation med i ge-
nomsnitt 40 lägenheter. Under 2014 har 53 lägenheter 
färdigställts. Under kommande år är planerad nybyggna-
tion i genomsnitt 55 lägenheter per år.

De finansiella målen avseende avkastningskravet på 5,0 
mkr och en soliditet på minst 16 procent klarades med 
god marginal.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar en 
vinst på 6,0 mkr, vilket är lägre än budgeterat. Avvikelsen 
beror främst på ett sämre utfall än beräknat i årets hyres-
förhandling, höga vakanskostnader samt ökade kostna-
der för underhåll.

Årets investeringar
Nettoinvesteringarna uppgår till totalt 39,5 mkr. Av det 
avser 23,2 mkr nybyggnadsprojekt, 10,4 mkr ombygg-
nadsprojekt och 7,6 mkr är aktiverat underhåll. Återbä-
ring från HBV Husbyggnadsvaror förening har erhållits 
med 1,7 mkr.

Framtiden
Ystadbostäder har en bostadskö på omkring 4 100 sö-
kande, vilket visar på en stor bostadsbrist i likhet med de 
flesta svenska kommuner. Kommunens målsättning är att 
befolkningen ska öka med en procent om året och bo-
laget arbetar med att få fram nya bostadsprojekt för att 
tillgodose bostadskön. Ystadbostäders ambitiösa utveck-
lingsplan för den kommande åttaårsperioden innehåller 
cirka 400 nya bostäder. I dagens kostnadsläge innebär 
detta en produktionskostnad på cirka 800 mkr. Utma-
ningen ligger i att bygga bra bostäder till rimliga hyror 
med bibehållen sund ekonomi. En utredning kommer att 
redovisa handlingsalternativen för att klara egenfinansie-
ring i nybyggnadsprojekten tillsammans med ett accepta-
belt rörelseresultat.
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YSTADS INDUSTRIFASTIGHETER AB

Årets verksamhet

2014 2013 2012
Medelantal anställda 2 2 2
Omsättning 27,4 27,2 30,9
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

6,9 7,0 9,8

Soliditet i % 25 23 20 
Nettoinvesteringar 0,5 0,3 16,4

Under året har 16 fastigheter förvaltats varav två fastighe-
ter är tomter, kv Lillö och Pumpen 7.

Fastigheten Pumpen 6 förvärvades under året för 6,5 mkr. 
I samband med förvärvet gjordes en fastighetsreglering 
ihop med Pumpen 7. Hela byggnaden är uthyrd till WMC 
Mechanics under fem år. Nytt hyresavtal är tecknat för ny-
byggnation åt Unique Dental AB på Heden 3. Hyresavtalet 
är på tio år och investeringen beräknas uppgå till cirka 
32 mkr. Investeringen och hyresintäkten har inte påverkat 
årets resultat. Industrifastigheters näst största hyresgäst 
Försäkringskassan har förlängt hyresavtalet med fem år. 
Fastighetsutveckling görs med fastigheten kv Lillö som 
planeras för bostadsbebyggelse med cirka 150 lägenheter 
och kv Verkmästaren från industri till för- och grundskola 
på cirka 5 000 kvm.

Måluppfyllelse
De finansiella målen med avkastningskrav på 5,5 mkr och 
soliditet mellan 8-15 % har uppnåtts. Verksamhetsmålet 
med att få lediga lokaler uthyrda har delvis uppnåtts då 
hyresintäkterna ligger cirka 0,2 mkr bättre jämfört med 
förgående år. År 2014 är 7 % av lokalerna hyreslediga, år 
2013 var det 11 %.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat är 25 % bättre än budgeterat. Den främ-
sta anledningen är lägre räntekostnader. Under året har 
lån för 78 mkr omförhandlats samt 5 mkr har amorterats. 
Avskrivningarna är cirka 0,7 mkr lägre än budget främst 
beroende på mindre avskrivningsbehov på fastigheten 
Verkmästaren 22. Det var ingen indexreglering av hyrorna 
år 2014. Trots det blev hyresintäkterna cirka 1 mkr högre 
än budgeterat. 

Årets investeringar
Investeringarna har uppgått till 0,5 mkr och avser tre min-
dre projekt.

Framtid
Under kommande år kommer omsättningen att bli drygt 1 
mkr lägre på grund av uppsagda ytor och omförhandlade 
avtal. Resultatet kommer att minska men utifrån bolagets 
omsättning ändå ge en hög avkastning och ett resultat på 
cirka 6,0 mkr. En nybyggnation på 1 400 m2 görs åt Uni-
gue Dental vilken kommer att vara färdigställd sista kvar-
talet 2015. Det finns ett relativt stort investeringsbehov i 
fastigheterna då nya hyresgäster kräver moderna lokaler. 
Det kan finansieras via högre hyror efter ombyggnation. 
 
Bolaget utvecklar fastigheterna Verkmästaren och Lillö. 
Verkmästaren är en före detta industrilokal som planeras 
byggas om till för- och grundskola. På Lillö kan cirka 150 
lägenheter skapas via ny detaljplan. Byggrätterna kan se-
dan säljas vidare till bolag med inriktning på bostäder. Det 
är väsentligt att minst ett av de två utvecklingsprojekten 
kommer att genomföras, i annat fall kommer nedlagda 
kostnader att påverka kommande resultat. Industrifastig-
heter har inte på grund av sin storlek och finansiella styrka 
möjlighet att genomföra alla dessa utvecklingsmöjligheter 
i egen regi utan kommer att utvärdera vilka som skall säl-
jas av och vilka som kan genomföras. 

Framöver bedöms behovet av service öka gentemot kun-
derna avseende fastighetskötare. Det beror dels på att 
mer teknik byggs in i fastigheterna, dels på målet att 
sänka energiförbrukningen med 30 procent till år 2020 
vilket kräver ökad tillsyn och service. Ystads kommuns 
strategiska energimål att sänka energiförbrukningen med 
30 procent till år 2020 kommer även att kräva större in-
vesteringar. 

Annat av betydelse
Hyresförluster på cirka 1 mkr belastar resultatet för 2014. 



K
om

m
un

en
s 

bo
la

g 
oc

h 
ko

m
m

un
al

fö
rb

un
d

K
om

m
un

en
s 

bo
la

g 
oc

h 
ko

m
m

un
al

fö
rb

un
d 

58 59

YSTAD HAMN LOGISTIK AB

Årets verksamhet

2014 2013 2012
Medelantal anställda 42 38 44
Omsättning 86,1 82,5 84,2
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

1,3 0,2 -9,2

Soliditet i % 88 86 85 
Nettoinvesteringar 0,6 0,7 1,9

Verksamhetsåret 2014 har varit spännande på många sätt; 
dels då föregående år var ett synnerligen gynnsamt år med 
nya volymrekord och placering på tio-i-topplistan över 
svenska hamnar, dels då konkurrensen inom färjetrafiken 
till Polen har ökat. Trots detta har hamnens verksamhet 
gått framåt, såväl volymmässigt som ekonomiskt. Ett litet 
tapp i godsvolymerna har kompenserats av en stor ökning 
av järnvägstrafiken samt rekord avseende antal person-
bilar. Trafiken till Bornholm hade passagerarrekord under 
året – en mycket glädjande utveckling som ytterligare be-
fäster Ystad Hamn som Sveriges tredje största färjepas-
sagerarhamn. 

Måluppfyllelse

Mål för verksamheten Budget 
2014

Är målet 
uppfyllt?

Avkastningskrav, mkr 1 Ja, 1,3 
Soliditet i % 85 Ja, 88
Avkastning på eget 
kapital i %

1 Ja, 2  

Avkastning på totalt 
kapital i %

1 Ja, 2 

Total sjukfrånvaro i % < 2 Nej, 2,64 
Antal godston > 3 100 000 Nej,3 063 109
Antal lastbilar/trailers > 190 000 Ja, 196 992
Antal personbilar > 480 000 Ja, 491 927
Antal passagerare > 1 700 000 Ja, 1 775 083

Sju av de nio målen har uppnåtts. Det är extra glädjande 
att målet för antalet personbilar och passagerare har upp-
nåtts. Noterbart är att bolagets soliditet nu är det högsta 
någonsin. Avvikelsen avseende godston är marginell och 
styrs av faktorer utanför hamnens kontroll. Sjukfrånvaron 
har ökat marginellt men är fortsatt låg med tanke på den 
verksamhet hamnbolaget utför kombinerat med en ar-
betsstyrka som åldras. 

Årets ekonomiska resultat
Resultatet 2014 är en klar förbättring jämfört med rekor-
dåret 2013. Det visar att satsningar ibland måste få tid att 
verka, liksom att en minskning av volymerna inte automa-
tiskt innebär en sämre avkastning. Vinsten ökade med 1,0 
mkr jämfört med föregående år och med 0,4 mkr jämfört 
med budget.

Nettoomsättningen har under 2014 ökat med 4,3 %, 
vilket till stor del beror på att avtal ingåtts med rederi-
erna avseende användning av landström. Kostnaderna 
har dock ökat motsvarande avseende landsströmsanlägg-
ningen.
Det positiva resultatet kan även härledas till att kostna-
derna är lägre än budgeterat, förutom avseende land-
strömsanläggning enligt ovan, samt bolagets kostnad 
för rensmuddring. De rörliga kostnaderna har minskat 
vilket är en direkt följd av det medvetna arbetet för att 
effektivisera verksamheten och hitta en plattform och 
struktur för att möta framtiden.

Det är viktigt att notera att Ystads kommun som infra-
strukturägare, vars omsättning enbart utgörs av det ar-
rende Ystad Hamn Logistik AB erlägger för nyttjandet av 
hamnanläggningen, gjorde ett överskott på 8,0 mkr. Det 
samlade överskottet av hamnverksamheten i Ystad upp-
gick 2014 således till 9,3 mkr vilket är mycket bra givet 
genomförda investeringar och underhållsåtgärder under 
året. Totalt har Ystad Hamn Logistik AB sedan år 2000 
bidragit med ett nettoöverskott till kommunen genom 
vinsten på det arrende som erläggs för nyttjandet av 
hamnanläggningen med drygt 120 mkr. Detta har oav-
kortat tillförts skattekollektivet, det vill säga invånarna i 
Ystads kommun. 

Årets investeringar 
Under året har mindre investeringar gjorts på totalt 0,6 
mkr. 

Framtiden 
Hamnens stora betydelse för regionen och det internatio-
nella godsflödet har åter befästs. Sedan tidigare är Ystad 
Hamn en av Sveriges största hamnar och den största i 
Sverige när det gäller färjetrafik till Bornholm och Polen. 
Denna utveckling ser i den närmaste framtiden ut att fort-
sätta, vilket är helt i linje med visionen att vara en hållbar 
hamn för kundernas, stadens och regionens utveckling. 

Under 2014 påbörjades arbetet med framtidssäkring av 
verksamheten vilket måste fortsätta att intensifieras under 
2015. Osäkerhet kring hamnens placering är kostnadsdri-
vande genom att stora belopp nu allokeras till kortsiktigt 
underhåll och livstidsförlängning av anläggningen i inner-
hamnen. Avsaknaden av framtidsbeslut gör samtidigt att 
frågan ständigt är på agendan, vilket inte gynnar någon 
part.

Annat av betydelse 
Bolaget bedriver en anmälningspliktig verksamhet av-
seende deponi (muddermassor) och hamnverksamhet. 
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen Skåne Län. Bolaget 
erhöll från Miljödomstolen hösten 2008 en deldom av-
seende miljötillstånd med provisoriska villkor. Deldomen 
överklagades till Miljööverdomstolen som 2009 fastställde 
slutgiltig deldom. Under åren 2009–2014 har bolaget ge-
nomfört diverse kompletteringar och utredningar i enlig-
het med deldomen och 2015 kommer förhoppningsvis 
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YSTADS TEATER AB

Årets verksamhet

2014 2013 2012
Medelantal anställda 5 5 4
Omsättning 4,3 3,2 2,6
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

-3,5 -3,5 -5,6

Soliditet i % 8 13 14
Nettoinvesteringar 5,0 0,2 0,4

År 2014 har varit ett succéår med flera prestigelad-
dade föreställningar. I maj besöktes Ystads teater av 
Shakespeare’s Globe på sin världsturné med Hamlet. De 
ger endast en föreställning i varje land och teatern lycka-
des få den till Ystad. 

Under hösten kunde publiken se Svansjön med S:t Peters-
burg National Ballet. Teatern hade världspremiär på den 
nya operan ”Alfvén” genom föreningen Ystadoperan. I 
september fick en ny teaterfestival ”Scen Ystad” premiär. 
Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Kulturf-
jesk med Ystads Teater som medarrangör. Under teater-
festivalen hade Paul Bright´s Justied Sinners med National 
Theatre of Scotland Nordenpremiär och Teater Kana från 
Szczecin hade Sverigepremiär med Lailonia. Den senare 
föreställningen var en del i kulturutbytet mellan Skåne 
och Västra Pommern. Som tidigare år hade Ystad Sweden 
Jazz Festival teatern som huvudscen med många stora in-
ternationella artister.

Malmö Opera och Musikteater, Malmö Symfoniorkester 
och Helsingborgs Symfoniorkester har haft föreställningar 
under året. Många av Sveriges arrangörer och flera ut-
ländska arrangörer lägger konserter på teatern. Samar-
betet med Musik i Syd fortsätter och förutom att de är 
medarrangör till jazzfestivalen arrangerar de tillsammans 
med teatern Jazzcafé sista tisdagen i varje månad.

I januari kunde publiken glädja sig åt den nya lokalrevyn 
”Ystad Revyn”. Flera andra lokala evenemang med Ystads 
Stående Teatersällskap, ”Kuta och Kör” samt Studio Dan-
za har genomförts. Under året har flera föreställningar 
genomförts i Kultur och Utbildnings regi. Flera av dessa 
sker i samarbete med Riksteaterföreningen i Ystad vilka 
har många uppskattade barnföreställningar.

Teatern strävar efter samarbete med starka aktörer såväl 
internationellt som nationellt och lokalt. Här bör då gi-
vetvis särskilt nämnas Musik i Syd och Shakespears Glo-
be. Samarbetet med Kultur o Utbildning har under året 
stärkts på ett mycket positivt sätt liksom samarbetet med 
Turistbyrån. 

Teatern har under året haft 38 700 besökare, vilket är ett 
mycket bra resultat. I synnerhet då det har varit 46 evene-
mang färre än 2013 när teatern hade 36 000 besökare. 

Minskningen hänför sig främst till skolföreställning, gui-
dade turer och caféevenemang. Under året har fem före-
ställningar ställts in vilket har påverkat resultatet negativt. 

Måluppfyllelse
Såväl de verksamhetsmässiga som ekonomiska målen har 
uppnåtts under 2014. Under året har målet 35 000 be-
sökare uppnåtts med god marginal. Teatern besöktes av 
nära 39 000 personer.

Årets ekonomiska resultat
Teaterns redovisar ett negativt resultat före koncernbi-
drag och skatt på -3,5 mkr, vilket är enligt budget. Efter 
koncernbidrag är resultatet 0,0 mkr. Caféverksamheten 
har gått mycket bra och visar glädjande ett överskott på 
0,3 mkr. Fastighetsverksamheten (teaterbyggnaden) vi-
sar också ett positivt resultat på 0,3 mkr. Anledningen är 
främst övergången till nya redovisningsregler. Teaterverk-
samheten visar ett positivt utfall på 0,3 mkr, vilket är 0,7 
mkr lägre än budgeterat. Det beror bland annat på högre 
kostnader för egna arrangemang än vad som beräknats. 

Årets investeringar
Renovering av norra och västra fasaden har genomförts. 
En omfattande renovering av vestibulen har påbörjats och 
kommer att vara klar under våren 2015. Därutöver har 
några mindre investeringar skett i teknisk utrustning till 
scenen. 

Framtid
Verksamheten fortsätter med stor bredd och hög kvalité. 
Antalet bokningar under våren 2015 är dock något färre 
än tidigare år. Bedömningen är att detta är en tillfällig 
nedgång. Nedgången innebär lägre intäkter men kan vara 
positivt då det lättare hanteras med de begränsade per-
sonalresurser som disponeras. Bedömningen är också att 
färre föreställningar kommer att få ett högre publiksnitt 
som till viss del kan kompensera den uteblivna hyran. 

Samarbetet med Kultur o Utbildning utvecklas och stärks 
ytterligare med bland annat ett nytt koncept med artis-
ten ensam på scenen med ett instrument. Detta benämns 
”nära”. Först ut på scenen är världsartisten Nina Persson 
från Cardigans. 

Ystadoperan, vars varumärke ägs av föreningen Ystadso-
peran, har avslutat sitt engagemang vid teatern. I dess 
ställe kommer Kammaropera Syd under ledning av Rick-
ard Söderberg som bland annat är regissör. Detta sker un-
der begreppet Opera i Ystad. Antalet operagästspel ökar 
med bland annat en mycket omtalad opera från Marie-
hamn på Åland, ”Magnus – Maria” med Suzanne Osten 
som regissör. 

Jazzfestivalen och Scen Ystad tillsammans med operorna 
under sommaren gör att teatern i det närmaste är full-
bokad.
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AB YSTADS SALTSJÖBAD

Årets verksamhet

2014 2013 2012
Medelantal anställda 1 1 1
Omsättning 13,9 13,5 12,3
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

2,5 1,8 1,2

Soliditet i % 12 11 9 
Nettoinvesteringar 24,6 0,9 17,7

Under året har en påbyggnad av SPA, tillbyggnad av bastu 
och tillbyggnad av teknikrum och förråd gjorts. Vidare har 
renoveringar av rum i Seaside och Eastside gjorts samt re-
noveringar av vissa rum i Westside som färdigställs under 
2015. Ny fjärrvärmeanslutning till fastigheten har gjorts. 

Måluppfyllelse
De finansiella målen med en avkastning på 2,0 mkr och 
soliditet mellan 8–15 % har uppnåtts. Underhållsarbeten 
enligt långtidsplan har delvis genomförts.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat är bättre än budgeterat vilket främst beror 
på högre intäkter efter genomförda investeringar samt 
lägre räntekostnader. 

SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Årets verksamhet

2014 2013 2012
Antal anställda 51 50 46
Omsättning  64,6 59,8 64,4
Årets resultat 0,2 -1,2 4,6
Soliditet i % 27,4 28,1 30,6
Nettoinvesteringar 2,4 3,3 3,3

Det är återigen mycket glädjande att SÖRF återfinns i den 
absoluta toppen bland räddningstjänster när det gäller 
snabbast responstid i landet. Responstiden utgörs av ti-
den mellan att den hjälpsökande ringer 112 tills en resurs 
från SÖRF finns på plats. År 2014 var det tredje året i rad 
med minskat antal utryckningar. Totalt ryckte SÖRF ut vid 
984 tillfällen vilket är 118 gånger färre jämfört med före-
gående år.

Den anstormning av egensotningsansökningar som SÖRF 
upplevde under 2013 har avstannat. Tidigare spridd des-
information om sotning och brandskyddskontroll uppfat-
tas nu i många fall rätt av fastighetsägaren. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) fastställde i no-
vember nya frister för brandskyddskontroll vilket innebär 
att fristerna förlängs eller förkortas mot tidigare samt att 
vissa tolkningar av fristerna förtydligas.

SÖRF har idag som resultat av en långsiktig rekryterings-
process en stabil personalbild och en mycket god operativ 
förmåga inom RIB-organisationen (räddningsman i bered-
skap). 

Måluppfyllelse
I tabellen nedan redovisas arbetet med stöd åt enskilda 
med främst förebyggande åtgärder och myndighetstill-
syn, arbetsmiljö, operativ responstid samt antalet av de 
tre mest frekventa larmtyperna. 

Underhållsarbetet på fastigheten kommer främst att fort-
sätta inomhus där taken i uppgångarna och i Caféet hål-
ler på att ramla ner i stora flagor. Mycket fukt står i väg-
garna och ett arbete kommer att starta för att få bukt 
med det och därmed också lösa en del av fuktproblemen 
i fasaden. Den länge efterlängtade upprustningen av toa-
letterna kommer att lösas genom en ny toalettbyggnad 
som läggs norr om fastigheten och dockas till teatern. Bi-
drag till detta har sökts hos Boverket.

Annat av betydelse
Teatern är nästan helt beroende av att arrangörer vill läg-
ga sina föreställningar på teatern. Detta kräver förutom 
ett gott förhållande till dem också att publiken kommer 
så att det blir ett bra resultat. Den nedgång i antalet fö-
reställningar under våren 2015 bedöms bara utgöra en 
tillfällig svacka. I viss mån är kostnaderna relaterade till fö-
reställningarna men huvuddelen av kostnaderna kommer 
oavsett om det blir någon föreställning eller inte. Av det 
skälet är det svårt att bedöma den ekonomiska utveck-
lingen. Det finns inget som talar för att samarbetet med 
de stora aktörerna som har inletts kommer att upphöra. 

Underhållsarbetet måste fortsätta för att teatern skall 
kunna återställas och bevaras i det skick som den hade 
1994 efter den stora omfattande renoveringen. Utvändigt 
behöver taket läggas om och fasaden årligen ses över. In-
vändigt finns ett antal ställen som kräver renovering.

Årets investeringar
Investeringar har gjorts i påbyggnad av SPA med 
relaxavdelningar, café med mera för totalt 24,6 mkr.

Framtiden
Under åren framöver kommer hyresintäkterna att öka 
marginellt då investeringar under 2015 kommer att vara 
begränsade och satsning framöver kommer att göras mer 
på underhållssidan. De större planerade investeringarna 
är påbyggnad med balkonger på Sea-Side (preliminärt 
2016) och påbyggnad av East-Side med 10 rum (prelimi-
närt 2017).
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Verksamhetsmål
Utfall 
2014

Utfall 
2013

Uppnått 
målet?

Fler antal utbildade/
informerade 4 736 1 600 Ja 

Öka antal tillsyner LSO 140 100 Ja

Färre 10 arbetsskador 7 1 Ja
Larmbehandlingstid 
inom 53 sek 1,6 min 1,5 min Nej
Responstid inom 10 
min 9,7 min 9,4 min Ja
Färre larm trafikolycka 168 221 Ja
Färre larm brand i 
byggnad 71 108 Ja
Färre automatlarm 298 240 Nej

I tabellen nedan redovisas de finansiella målen.

Finansiella mål
Uppnått 

målet?

Det egna kapitalet ska vara > 0. Ja 

Det årliga resultatet efter avskrivningar 
och finansiella kostnader ska vara > 0.

Ja

Prognosavvikelsen ska vara < 1 %.
Nej

De finansiella målen om att resultatet och det egna kapi-
talet ska vara positivt har uppnåtts.

Årets ekonomiska resultat

Avstämning mot 
kommunallagens 
balanskrav 

2014 2013 2012

Årets resultat 0,2 -1,2 4,6
Realisationsvinst -0,1 -0,9
Justerat resultat 0,2 -1,2 3,7

SÖRF redovisar ett positivt resultat på 0,2 mkr, att jämföra 
med ett budgeterat överskott på 0,1 mkr. Förbundet re-
dovisade 2013 en jämförelsestörande post gällande pen-
sioner hänförlig till förändringen av diskonteringsräntan. 
Direktionen bedömde detta som ett synnerligt skäl för 
att ej återställa denna del av underskott på 1,1 mkr. Efter 
årets positiva resultat är 2013 års balanskravsunderskott 
reglerat.

Årets investeringar
Under 2014 har förbundet fortsatt att utveckla och för-
valta de förbättringar inom arbetsmiljöarbetet som på-
börjades för fem år sedan. Inom området rökdykning har 
man fortsatt att byta till utrustning som är lättare, mer 
användarvänlig och som skapar en längre insatstid under 
en räddningsinsats.

En ny transportbil har införskaffats. Målssättningen var att 
den personal som kör bil dagligen skulle få en förbättrad 
arbetsmiljö genom förändrade rutiner och förvaring av 
kontaminerad utrustning efter insats. 

Framtid
Organisationen väntar fortfarande på ett beslut kring frå-
gan om sammanslagning med Räddningstjänsten Syd. 
Beslutet att utreda frågan fattades av SÖSK (Sydöstra 
Skånes Samarbetskommitté) hösten 2013. Därefter pre-
senterades i maj 2014 en gemensam utredning och R-Syd 
kommunerna har parallellt genomfört en egen utredning. 
Kommunalråden i Burlöv, Lund och Sjöbo ska träffas i bör-
jan av 2015 och besluta hur arbetet ska fortsätta. Det är 
viktigt att organisationens medarbetare får arbetsro och 
ett efterlängtat beslut i frågan.

Det kommer, beroende på den problematik som finns 
idag gällande rekryteringen av brandpersonal inom del-
tidssektorn, att krävas utökade insatser i olika former. Det 
kan bland annat vara genom breddad kontakt mot nuva-
rande och tänkbara huvudarbetsgivare samt genom ökad 
omvärldsbevakning gällande organisation, fordon och 
tekniska hjälpmedel.

SYDSKÅNSKA GYMNASIEFÖRBUNDET

Årets verksamhet

2014 2013 2012
Antal anställda 183 231 255
Omsättning 172,1 295,9 303,5
Årets resultat -2,6 2,5 -0,3
Soliditet i % 31 34 29
Nettoinvesteringar 2,8 3,0 2,0

Höstterminen 2013 skapades en organisation med ett 
fast programombud och med ett fast antal klasser inom 
varje program där varje klass hade ett högsta elevantal. 
Avsikten med detta var att skapa en tydlig organisation 
där vägledare och elever på grundskolan visste vilket pro-
gramutbud som erbjöds. Dessutom skapades ett arbets-
lugn bland personalen. Denna organisation låg fast under 
2014.

Antalet sökande till Sydgym höstterminen 2014 från 
medlemskommunerna var något lägre än beräknat. Det 
innebar också att det totala antalet elever på Sydgym blev 
lägre än beräknat. Lund attraherar elever från Sjöbo. Mal-
mö attraherar ungdomar från Ystad. Elevströmmen från 
Simrishamn förändrades inte märkbart trots att kommu-
nen startade en egen gymnasieskola under året.

Inom yrkesutbildningarna finns det ett gott samarbete 
med de olika yrkesbranscherna och där har skolornas 
olika programråd en mycket viktig roll i att formalisera 
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och ytterligare utveckla samverkan med arbetsplatser och 
yrkesbranscher. Vård- och omsorgscollage utvecklades vi-
dare och Sydgym har där en framträdande roll i samver-
kan med branschen.

Medverkan i Skånesatsningen på den gemensamma por-
talen skanegy.se har inneburit att alla elever i upptag-
ningsområdet får saklig information om gymnasieutbudet 
i Skåne. Marknadsföringen har varit omfattande med 
både framtagande av nytt material och med att synas i 
olika medier, mässor, öppna hus med mera. För att vara 
ännu tydligare i vad skolan står för och vad skolan kan 
erbjuda anställdes under hösten en medarbetare med an-
svar för kommunikation och marknadsföring. Ett tydligt 
resultat av detta är Sydgyms medverkan i ett flertal social 
medier.

Riksdagen har beslutat om införandet av så kallade kar-
riärstjänster, förstelärare och lektorer, inom svenskt skol-
väsende. Beroende av hur många elever skolan har kan 
skolan tillsätta ett visst antal tjänster och för detta söka 
statsbidrag. För varje förstelärare är det riktade bidraget 
5 000 kr per månad och för varje lektor 10 000 kr per 
månad för att täcka den ökade lönekostnaden. Sydgym 
valde att tillsätta fyra förstelärare och en lektor med till-
vidareförordnande och ytterligare 13 förstelärare med ett 
årsförordnande. Förstelärarna och lektorn ska i huvudsak 
fortsätta med sin ordinarie undervisning men också vara 
en resurs i skolutvecklingen.

Under sommaren och hösten fick all personal och alla 
elever var sin personliga dator. Datorerna ska vara en re-
surs i undervisningen, en resurs som inte på något sätt 
ersätter läraren. För att fullt ut kunna utnyttja den nya 
tekniken genomfördes ett flertal utbildningar för lärarna 
och skolledningen. Två IT-koordinatorer och en serviceen-
het skapades för att kunna hantera denna stora mängd 
datorer och för att utveckla pedagogiken. 

För att kunna kommunicera mellan elever, lärare och 
vårdnadshavare infördes en så kallad lärplattform, Vklass, 
under hösten. Plattformen användes flitigt redan någon 
månad efter införandet. Vklass möjliggör ett större erfa-
renhetsutbyte mellan lärare och är en av förutsättning-
arna för en likvärdig skola.

Möjligheten att genomföra prov digitalt har testats med 
god framgång. Ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv 
började handskanners att användas. I stället för att ko-
piera på papper skannar lärarna in dokument som direkt 
skickas till elevernas datorer. 

Årskurs tre på teknikprogrammet deltog under hösten 
i en innovationstävling anordnad för skolklasser i södra 
Sverig, Innocarnival i Malmö. Hela tävlingen vanns av sko-
lans elever som arbetat med en modell med två konst-
gjorda öar där alla aspekter finns med som kan kopplas till 

genomförande och drift. Första pris var en resa till Hong-
Kong med en veckas uppehälle för alla elever.

Vid årets slut kom det glädjande beskedet att Sydgym får 
starta det fjärde teknikåret. Fjärde året är en påbyggnad 
för elever som gått det tekniska programmet och som le-
der fram till en examen som gymnasieingenjör. I arbetet 
att ta fram underlag för denna ansökan har skolan nära 
samarbetat med det regionala näringslivet och företagen 
i närområdet. Det fjärde teknikåret finansieras av statsbi-
drag.

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål
Utfall 
2014

Utfall 
2013

Upp-
nått 

målet?

Andelen elever med 
slutbetyg inom fyra år l
igger över genomsnittet 
för såväl Skåne som lan-
det i sin helhet i %

75,7 82,9 Ja 

Elevernas genomsnittliga 
betygspoäng inom varje 
nationellt program ligger 
över poänggenomsnittet 
för såväl Skåne som 
landet i sin helhet.

13,3 13,5 Nej

Andelen elever på yrkes-
programmen som har 
högskolebehörighet är 
högre än genomsnittet 
för såväl Skåne som lan-
det i sin helhet i %

38,1 - Ja

Förbundet uppfyller två av tre verksamhetsmål. Målet som 
inte uppfylls gäller elevernas genomsnittliga betygspoäng 
inom varje nationellt program. Måluppfyllelsen är låg to-
talt sett då betygspoängen i riket är 14,0 (14,5 för elever 
med examen). Motsvarande siffra i Skåne är 14,1 (14,7 
för elever med examen). Fem av de 15 nationella program 
uppfyller målet enligt utfallet.

Finansiella mål
Utfall 
2014

Utfall 
2013

Upp-
nått 

målet?
Ekonomin är i balans och 
intäkterna överstiger 
kostnaderna.

- 2,6 2,5 Nej

Det egna kapitalet 
inflationssäkras.

- 2,6 2,5 Nej
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Förbundets finansiella mål är en ekonomi i balans och att 
det egna kapitalet inflationssäkras. Då det är ett negativt 
resultat har inte något av de två målen uppfyllts.

Årets ekonomiska resultat

Avstämning mot 
kommunallagens 
balanskrav

2014 2013 2012

Årets resultat -2,6 2,5 -0,3
Realisationsvinst, 0 0 0
Justerat resultat -2,6 2,5 -0,3

Sydskånska gymnasieförbundets redovisar ett underskott 
på 2,6 mkr.

Resultatet på förbundets skolenheter, Österport- och 
Parkgymnasiet, blev tillsammans 0,0 mkr. Det visar att 
programkostnaderna totalt sett är i balans, men på några 
av de enskilda programmen finns det stora avvikelser. 
Kostenhetens resultat blev ett överskott på 0,5 mkr, vilket 
främst beror på en omorganisation där bland annat kost-
chefens tjänst drogs in. En annan anledning är att försälj-
ning var något bättre än budgeterat.

Förbundets underskott centralt under gymnasiedirektören 
var 3,2 mkr. Det var budgeterat 1 528 elever på sydgym 
medan utfallet blev 1 460 elever, ett underskott på 68 
elever. Det ekonomiska utfallet av de interkommunala 
ersättningarna blev ett underskott på 2,4 mkr. Att under-
skottet inte blev större med tanke på elevunderskottet 
beror på att intäkter från tilläggsbelopp såsom ersättning 
av assistenter, NIU och modersmålsundervisning inte var 
budgeterade 2014. Det var ett underskott på pensioner 
på 1,1 mkr och sparade semesterdagara på 0,5 mkr. Dä-
remot var det ett överskott på personalförsäkringar på 0,9 
mkr. 

Från och med år 2014 övergick förbundet från att erhålla 
ersättning från ägarkommunerna till att enbart få inter-
kommunal ersättning som resurs. Därmed var det också 
första gången som denna typ av resursfördelning blev 
beräknad. Det är svårt att få ett resursfördelningssystem 
korrekt utifrån ett beräkningssår. Det fanns inte en kultur 
att göra elevprognoser utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
vilket ledningen har arbetat med inför budget 2015. Det 
fanns inte heller begreppet lärartäthet per program och 
de tal som har tagits fram har behövts förfinas till bud-
getår 2015.

Årets investeringar
Årets investeringar uppgick till 2,8 mkr vilket är enligt 
budget. Investeringarna avser till största delen reinveste-
ringar och inköp av utrustning för undervisningsändamål. 

Framtid
Det är ovisst hur eleverna kommer att söka utbildningar 

framöver. Ett par aktuella frågor är om friskolorna kom-
mer att tappa elever utifrån flera nedläggningar och kom-
mer de kommunala skolor som idag har problem med för 
få elever att minska programutbudet? Om det blir fallet 
kommer då fler elever att söka sig till skolor med större ut-
bud, då ofta belägna i de större städerna och kommuner-
na. Och hur ställer sig då de kommuner där klasserna blir 
fullbelagda och där elever från andra kommuner slår ut 
kommunens egna elever genom bättre meritvärden. Det 
är ett problem som Lunds kommun redan står inför. Kan 
det leda till inskränkningar på det fria skolvalet i Skåne.

Det finns en arbetsmarknad som ständigt förändras. Idag 
utbildas exempelvis för många byggare på byggprogram-
men i Skåne medan det utbildas för få till vård- och om-
sorgsyrken. Några frågor är hur man kan ändra till ett 
sökbeteende utifrån arbetsmarknadens behov eller ska 
elevens val styras av andra faktorer?

Skolans arbetssätt kommer att fortsätta att förändras ge-
nom den IT-satsning förbundet gör. Förändringen kom-
mer att ligga på att bli bättre på att utveckla elevernas 
IT-förmågor. En annan förändring ligger i möjligheten att 
kommunicera med och följa elevernas utveckling på ett 
bättre sätt än tidigare. 
Sydskånska gymnasiet möter dagligen nya utmaningar i 
ett samhälle där förändringar ställer nya krav på elevernas 
kunskaper. Några utvecklingsområden att beakta är:

• Lärarnas och skolledningens uppdrag har föränd-
rats drastiskt de senaste åren. Allt fler administrativa 
uppgifter ingår i uppdragen. Skolorna arbetar på att 
förenkla och rationalisera de icke värdeskapande pro-
cesserna och därmed minska arbetsbördan.

• Utveckla det internationella arbetet.
• Utveckla skolans kvalitetsarbete och framtagande av 

nyckeltal.
• Utveckla IT-stödet i verksamheten och administratio-

nen.
• Satsning på 1-1 datorer till elever och personal för 

att utveckla det pedagogiska arbetet och få en bättre 
måluppfyllelse. 

• Likvärdig utbildning. 
• Kollegialt lärande. 
• Närmare samarbete mellan näringsliv och gymnasie-

skolan.

Arbetet med att skapa förutsättningar för en bra integra-
tion mellan Sydgym och Ystads kommun är en av de vik-
tigaste arbetsuppgifterna under 2015.

Annat av betydelse
Sydskånska gymnasieförbundet och Ystads, Simrishamns, 
Sjöbo, Tomelilla kommuner har förlorat en tvist avseende 
uppsägning av livsmedelsavtal. Förbundet ska betala ett 
skadestånd på cirka 0,8 mkr samt rättegångskostnader-
na. Kostnaden kommer att belasta 2015.
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YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND

Årets verksamhet

2014 2013 2012
Antal anställda 18 19 22
Omsättning 14,9 15,9 16,8
Årets resultat 0,4 1,9 1,3
Soliditet i % 58 51 32
Nettoinvesteringar - - 0,1

Under året har det utförts 460 inventeringar av enskilda 
avlopp och 1 394 kontroller/inspektioner. Rapporter från 
tillsyn/kontroll har funnits tillgängliga på hemsidan. Under 
året har det funnits rapporter om fotvård, redlighet på 
matställen (det vill säga att man får den produkt man be-
talar för), grundskolor och tillfälliga arrangemang. 

PROEFF-tillsyn är ett avtal mellan länsstyrelsen, energi-
myndigheten och miljöförbundet. I projektet ingick att 
verksamhetsutövaren skulle se över sin energiförbrukning. 
Arbetet påbörjades under 2014 och kommer att fortsätta. 

Miljöförbundet har haft en aktiv roll när det gäller att byg-
ga en biogasanläggning i Tomelilla kommun. Det har förts 
diskussioner mellan bland annat Sjöbo kommun, länssty-
relsen och miljöförbundet för att föra projektet vidare. En 
gemensam information har tagits fram för vad som gäller 
för förvaring, spridning och vilka uppgifter som en ansö-
kan ska innehålla. 

På livsmedelsverksamheter har det sedan sensommaren 
varit möjligt att skriva rapport på plats. Det har varit po-
sitivt både för verksamhetsutövaren och för miljöförbun-
det. Möjligheten att skriva rapporter på plats kommer att 
utökas till fler verksamheter under 2015.

Under året skickades vykort med tre olika frågeställningar 
ut till de verksamheter som miljöförbundet besökt. De oli-
ka frågeställningarna var om verksamhetsutövaren hade 
blivit trevligt bemött, om inspektionsrapporten var tydlig 
och lättläst samt om informationen som gavs i samband 
med inspektionen/kontrollen var relevant. Cirka 80 vykort 
kom tillbaka med ett mycket positivt resultat där 95-95 % 
var mycket nöjda. 12 vykort innehöll även kommentarer 
på förbättringsförslag i positiva ordalag.

Måluppfyllelse
Verksamhetsmål Utfall 

2014
Utfall 
2013

Uppnått 
målet?

Tillsynsplanen ska föl-
jas avseende planerat 
antal besök: 
Genomföra 1 300 in-
spektioner/kontroller 
Inventera 900 enskilda 
avlopp.

1 394 

460 

Ja 

Nej

Ärenden ska vara 
beslutade inom 6 
veckor

Uppfyllt

Målet avseende inspektioner/kontroller är uppfyllt. Men 
målet avseende inventering av enskilda avlopp är inte 
uppfyllt på grund av vakanser.

Finansiella mål
Utfall 
2014

Utfall 
2013

Upp-
nått 

målet?
Självfinansieringsgrad 55% 54 63 Nej 

Positivt resutat 0,4 1,9 Ja

Årets ekonomiska resultat

Avstämning mot kom-
munallagens balanskrav 

2014 2013 2012

Årets resultat 0,4 1,9 1,3
Avgår underskott från 
tidigare år

- - -0,7

Realisationsvinst - - -
Justerat resultat 0,4 1,9 0,6

Ystad-Österlenregionens miljöförbund redovisar ett posi-
tivt resultat på 0,4 mkr. Det är 0,1 mkr lägre än budge-
terat resultat. Självfinansieringsgraden var 54 % jämfört 
med budgeterade 55 %. De externa intäkterna var 0,9 
mkr lägre än budgeterat, vilket till stor del kunde kom-
penseras med lägre kostnader med 0,7 mkr.

De lägre intäkterna beror bland annat på att under året 
har vissa verksamheters årsavgifter omklassificerats till 
timavgifter och där årets tillsyn inte har utförts har årsav-
gifterna återbetalats. Intäkter från tillsyns- och prövnings-
avgifter har varit lägre på grund av att färre verksamheter 
har startats upp under året, effektivare rutiner hos miljö-
förbundet vilket kortar ned tillsyns- och prövningstiderna 
samt att verksamheterna sköts allt bättre ur ett miljöper-
spektiv vilket leder till färre prövningar och återbesök. 
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Framtid
Miljöförbundet arbetar för att bli ett förbund som står för 
rättsäkerhet, ärlighet och förtroende. Fokus kommer att 
läggas på vår kärnverksamhet och vårt uppdrag, myndig-
hetsutövning. 

Medlemskommunerna har framfört önskemål om att 
protokoll efter inspektion/kontroll ska lämnas ut på plats 
efter besöket. Som ett mål för 2015 ska 50 % av alla pro-
tokoll vara skrivna på plats.

Annat av betydelse
Lantbrukare med verksamheter inom vattenskyddsområ-
den i Simrishamns kommun har lämnat i stämningsan-
sökningar till Mark- och Miljödomstolen riktad mot Mil-

jöförbundet och Simrishamns kommun. Ärendet gäller tio 
stämningar på olika belopp beroende på andelen brukad 
åkermark hos odlaren. Det sammanlagda beloppet upp-
går till strax över 100 mkr.

En av ovan nämnda lantbrukare har också lämnat in stäm-
ningsansökan till Tingsrätten på ett belopp av 5,4 mkr. 
Ytterligare en lantbrukare i Simrishamns kommun har 
lämnat in ett skadeståndsanspråk till Tingsrätten på 0,1 
mkr av den anledningen att taxorna inte tagits på ett kor-
rekt sätt under åren 2010-2012, då miljöförbundets di-
rektion antog taxorna. Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun fastställde då taxorna retroaktivt. Ett 
antal lantbrukare med verksamheter i Simrishamns kom-
mun har även överklagat taxorna som beslutades under 
2014 till Förvaltningsrätten. 
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RESULTATRÄKNING, MKR   Koncernen  Kommunen
  2014 2013 2014 2013
     
Verksamhetens intäkter Not 1 818,1 818,6 454,3 425,0
              varav jämförelsestörande post  - 22,5 - 20,0
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 851,7 -1 822,3 -1 614,4 -1 552,7
Avskrivningar Not 2 -167,0 -156,7 -107,4 -99,9
Verksamhetens nettokostnader  -1 200,6 -1 160,4 -1 267,5 -1 227,6
     
Skatteintäkter Not 3 1 105,2 1 072,7 1 105,2 1 072,7
Generella statsbidrag o utjämning Not 4 175,3 194,1 175,3 194,1
Finansiella intäkter Not 5 3,0 5,2 42,0 33,3
Finansiella kostnader Not 6 -46,4 -52,8 -35,7 -36,7
              varav jämförelsestörande post  - 2,7 - 2,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Not 7 36,5 58,8 19,3 35,8
     
Skatt  -6,9 -6,0 - -
Årets resultat  29,6 52,8 19,3 35,8
 

KASSAFLÖDESANALYS, MKR   Koncernen  Kommunen
  2014 2013 2014 2013
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  36,5 58,8 19,3 35,8
Justering för av- och nedskrivningar  167,3 156,5 107,3 99,9
Ökning/minskning avsättningar Not  8 2,2 9,3 -1,3 2,8
Vinst/Förlust avyttring av anl.tillg. Not  9 -6,3 -2,7 -6,3 -0,6
Skatt, samt just av övriga likvidpåverkande poster  -6,7 -6,0 - -
Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  193,0 215,9 119,0 137,9
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  36,0 -1,0 -6,6 -4,5
Ökning/minskning förråd o exploateringsfast.  -6,8 -6,6 -5,1 -7,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -22,7 33,6 10,6 18,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten  199,5 241,9 117,9 144,6
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -451,5 -491,8 -321,0 -336,8
Försäljning av materiella anläggningstillg Not 10 8,2 12,5 8,2 9,4
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -0,5 -0,1 -0,5 -
Försäljning av finansiella anläggningstillg Not 10 2,5 - 0,7 -
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv 
inkomster Not 11 3,0 3,8 3,0 3,8
Omklassificering Not 12 -9,7 - -9,6 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -448,0 -475,6 -319,2 -323,6
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring långfristig skuld  308,0 288,0 560,7 130,9
Ökning /minskning långf. fordringar Not 13 -2,2 0,2 -302,5 102,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  305,8 288,2 258,2 233,5
     
Årets kassaflöde  57,3 54,5 56,9 54,5
Likvida medel vid årets början  146,7 92,2 145,8 91,3
Likvida medel vid årets slut  204,0 146,7 202,7 145,8
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BALANSRÄKNING, MKR                                                             Koncernen                Kommunen 
   2014 2013 2014 2013
      
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Mark, byggn o tekn anläggn  Not 14 3 569,0 3 291,9 2 191,8 1 980,6
Maskiner och inventarier  Not 15 146,6 141,5 44,5 43,9
Summa materiella anl  tillgångar   3 715,6 3 433,4 2 236,3 2 024,5
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Värdepapper, andelar,      
bostadsrätter m m  Not 16 10,5 6,0 36,3 30,0
Långfristiga fordringar  Not 17 12,9 10,7 1 060,6 758,2
Summa finansiella anl tillgångar   23,4 16,7 1 096,9 788,2
Summa anläggningstillgångar   3 739,0 3 450,1 3 333,2 2 812,7
      
Omsättningstillgångar      
Exploateringsfastigheter   20,2 15,1 20,2 15,1
Förråd   5,5 3,8 - -
Fordringar  Not 18 160,3 196,3 219,2 212,6
Kassa och bank    204,0 146,7 202,7 145,8
Summa omsättningstillgångar   390,0 361,9 442,2 373,5
      
SUMMA TILLGÅNGAR   4 129,0 3 812,0 3 775,4 3 186,2

      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital   1 432,5 1 379,8 1 385,7 1 349,9
   varav avsatt till resultatutjämningsreserv  83,4 60,9 83,4 60,9
Årets resultat   29,6 52,8 19,3 35,8
Summa eget kapital  Not 19 1 462,1 1 432,6 1 404,9 1 385,7
      
Avsättningar      
Avsättn för pens o liknande förplikt   36,4 37,3 29,7 31,0
Övriga avsättningar   53,5 50,4 - -
Summa avsättningar  Not 20 89,9 87,7 29,7 31,0
      
Skulder      
Långfristiga skulder  Not 21 2 251,6 1 943,6 1 930,4 1 369,7
Kortfristiga skulder  Not 22 325,4 348,1 410,4 399,8
Summa skulder   2 577,0 2 291,7 2 340,8 1 769,5
      
S:A EGET KAPITAL O SKULDER   4 129,0 3 812,0 3 775,4 3 186,2
      
Ställda panter o ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser, KPA  Not 23 632,8 669,2 612,9 648,9
Visstidspensioner   Not 23 1,9 2,3 1,9 2,3
Privata medel  Not 24 0,1 0,1 0,1 0,1
Leasingåtaganden  Not 25 23,6 19,8 22,8 19,0
Borgens- och övriga ansvarsförb.  Not 26 1 734,9 1 134,9 2 056,6 1 694,7
Ställda säkerheter  Not 26 23,7 23,7 - -
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader 
Koncernen Intäkter Kostnader
Andel efter elimineringar:  
Ystads kommun 387,0 1 530,8
Koncernen Ytornet 359,7 228,4
Kommunalförbund 71,4 92,5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Not 2 Avskrivningar  
Koncernen  
Beloppet utgörs av Ystads kommuns avskrivningar på 
107,4 mkr,  
Koncernen Ytornets avskrivningar 57,0 mkr samt  
Kommunalförbunden 2,6 mkr.  
  
Not 3 Skatteintäkter  
Koncernen 2014 2013
Kommunalskatt 1 108,1 1 078,9
Slutavräkning 2014 (2013) 0,2 -6,9
Slutavräkning 2013 (2012) -3,1 0,7
 1 105,2 1 072,7
  
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning  
Koncernen 2014 2013
Inkomstutjämningsbidrag 188,2 194,3
Strukturbidrag 3,0 -
Införandebidrag 2,9 -
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -58,9 -46,5
Regleringsbidrag 6,6 13,0
Utjämningsavgift LSS -20,2 -20,2
Kommunal fastighetsavgift 53,7 53,5
 175,3 194,1

Not 5 Finansiella intäkter  
Koncernen 2014 2013
Ränta på utlämnade lån 0,3 0,2
Ränta på likvida medel 2,1 4,9
Utdelning aktier och andelar 0,4 -
Dröjsmålsräntor 0,2 0,1
  
 3,0 5,2
  
  

Kommunen  
Intäkter och kostnader är exklusive interna poster. I net-
tokostnaderna ingår vinst vid avyttring av anläggningings-
tillgångar med 6,3 mkr.  
I kostnaderna ingår förändring av pensionsavsättning 
samt årets avgiftsbestämda ålderspension med 31,0 mkr 
och kostnader för särskild löneskatt avseende dessa pen-
sioner med 7,0 mkr. För pensionsförsäkringar avseende 
förmånsbestämd ålderspension mm har redovisats 7,4 
mkr och löneskatt för dessa med 1,8 mkr. Pensionsut-
betalningar till dagens pensionärer har redovisats med 
27,6 mkr, för visstidspensioner 0,8 mkr samt löneskatt för 
dessa utbetalningar med 7,4 mkr.
20,0 mkr (2013) avser återbetalning av premier från AFA 
Försäkring för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielse-
försäkring avseende åren 2005 och 2006.  
  
  
Kommunen  
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräk-
nas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde samt 
nedskrivningar. Årets kostnad grundas på färdigställda 
investeringar t o m år 2014.  
  
  
Kommunen 2014 2013
Kommunalskatt 1 108,1 1 078,9
Slutavräkning 2014 (2013) 0,2 -6,9
Slutavräkning 2013 (2012) -3,1 0,7
 1 105,2 1 072,7
  
  
Kommunen 2014 2013
Inkomstutjämningsbidrag 188,2 194,3
Strukturbidrag 3,0 -
Införandebidrag 2,9 -
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -58,9 -46,5
Regleringsbidrag 6,6 13,0
Utjämningsavgift LSS -20,2 -20,2
Kommunal fastighetsavgift 53,7 53,5
 175,3 194,1
   

Kommunen 2014 2013
Ränta på utlämnade lån 25,1 22,7
Ränta på likvida medel 1,8 3,6
Utdelning från koncernen Ytornet 14,0 6,0
Dröjsmålsräntor 0,1 0,1
Borgensavgifter 0,9 0,9
 42,0 33,3
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Not 6 Finansiella kostnader  
Koncernen 2014 2013
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 45,3 48,9
Ränta på pensionsskuld 0,4 3,6
Övriga finansiella kostnader 0,7 0,3
 46,4 52,8
  
  
  
  
  
  
  
  

Not 7 Resultat före bokslutsdispositioner och skat-
ter  
Koncernen 2014 2013
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 29,6 52,8
Varav realisationsvinster netto 6,3 2,7
  
  
Not 8 Ökning/minskning avsättningar  
Koncernen 2014 2013
Ingående värde 87,7 78,4
Årets förändring exkl  
visstidspens etc -0,1 1,8
   varav räntekostnad 0,3 2,7
   varav utbetalningar -1,5 -1,9
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök -0,5 0,8
   varav räntekostnad 0,0 0,1
   varav utbetalningar -0,8 -0,5
Årets förändring särskild  
löneskatt -0,3 0,7
Skatt obeskattade reserver mm 3,1 6,0
Utgående värde 89,9 87,7
  
Not 9 Avyttring anläggningstillgångar  
Koncernen 2014 2013
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -6,3 -3,2
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc - 0,5
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -6,3 -2,7
  

Kommunen 2013 2013
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 34,6 33,4
Ränta på pensionsskuld 0,4 3,0
Övriga finansiella kostnader 0,7 0,3
 35,7 36,7
  
Av ränta på pensionsskulden beror 2,2 mkr på sänkning 
av diskonteringsräntan och klassificeras som jämförelse 
störande post (2013).  
Kostnader för upplupna räntor på långfristiga skulder upp
går till 14,5 mkr (11,4). Bokföring av intern ränta under 
byggnadstiden har minskat räntekostnaderna med 5,7 
mkr (5,9).  
  
  
  
Kommunen 2014 2013
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 19,3 35,8
Realisationsvinster -6,3 -0,6
Justerat resultat 13,0 35,2
  
  
Kommunen 2014 2013
Ingående värde 31,0 28,2
Årets förändring exkl  
visstidspens etc -0,3 1,4
   varav räntekostnad 0,3 2,3
   varav utbetalningar -1,5 -1,5
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök -0,7 0,8
   varav räntekostnad 0,0 0,1
   varav utbetalningar -0,8 -0,5
Årets förändring särskild  
löneskatt -0,3 0,6
  
Utgående värde 29,7 31,0
  
  
Kommunen 2014 2013
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -6,3 -0,5
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc - -0,1
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -6,3 -0,6
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Not 10 Försäljning av anläggningstillgångar  
Koncernen 2014 2013
Lantegendomar 0,0 0,1
Bostads- och affärshus 1,6 3,3
Verksamhetsfastigheter 1,7 8,9
Fastigheter för annan verksamhet mm 4,9 
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 0,0 0,2
Aktier och andelar 2,5 -
 10,7 12,5
  
Not 11 Erhållna inv.bidrag o övriga inv.inkomster  
Koncernen  
2,2 mkr (3,3) av årets investeringsinkomster avser   
anslutningsavgifter.  
  
Not 12 Omklassificering  
Koncernen 2014 2013
Aktivering av exploateringstillgångar -3,1 -
Finansiella leasingtillgångar -6,5 -
 -9,6 -
  
Not 13 Ökning/minskning långfristiga fordringar  
Koncernen 2014 2013
  
HBV, Husbyggnadsvaror - -0,1
Uppskj skatt ersättningslånepost - 0,1
Minoritetsandel konernintern  
utlåning 2,2 0,3
Övriga - -0,1
  
 2,2 0,2

  
Kommunen 2014 2013
Lantegendomar - 0,1
Bostads- och affärshus 1,6 0,3
Verksamhetsfastigheter 1,7 8,9
Fastigheter för annan verksamhet mm 4,9 -
Maskiner, inventarier,   
transportmedel - 0,1
Aktier och andelar 0,7 -
 8,9 9,4
  

Kommunen  
2,2 mkr (3,3) av årets investeringsinkomster avser   
anslutningsavgifter.  
  
  
Kommunen 2014 2013
Aktivering av exploateringstillgångar -3,1 -
Finansiella leasingtillgångar -6,5 -
 -9,6 - 
  

Kommunen 2014 2013
Ytornet AB -150,0 -40,0
AB Ystadbostäder  -83,0 -60,0
AB Ystads Saltsjöbad -20,0 -
Ystads Energi AB -50,0 192,0
Ystad Industrifastigheter AB 5,0 5,0
Ystads Teater AB -4,5 5,6
Kommuninvest - -
 -302,5 102,6
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Not 14 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Koncernen 2014 2013
Ingående anskaffn. värde 4 926,5 4 507,4
Omklassificering 76,4 -
Inköp under året 402,8 357,2
Försäljning/utrangering -4,0 -14,5
Nedskrivning -2,5 -17,4
Pågående arbeten -60,9 93,8
Utgående ack anskaffn.värde 5 338,3 4 926,5
  
Ingående avskrivningar -1 634,6 -1 525,6
Omklassificering - - 
Försäljning/utrangering 1,4 4,6
Nedskrivning 0,8 11,9
Årets avskrivningar -136,9 -125,5
Utgående ack avskrivningar -1 769,3 -1 634,6
Utgående restvärde 3 569,0 3 291,9
  
  
  
  
  

  
  
Not 15 Maskiner och inventarier  
Koncernen 2014 2013
Ingående anskaffn.värde 443,5 408,7
Inköp under året 33,3 36,9
Försäljning/utrangering/omklass -11,9 -2,1
Utgående ack anskaffn.värde 464,9 443,5
  
Ingående avskrivningar -302,1 -275,0
Försäljning/utrangering/omklass 11,7 2,1
Årets avskrivningar -27,9 -29,2
Utgående ack avskrivningar -318,3 -302,1
Utgående restvärde 146,6 141,4
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Kommunen 2014 2013
Ingående anskaffn. värde 3 084,0 2 795,6
Omklassificering 3,1 -
Inköp under året 303,8 318,1
Försäljning/utrangering -2,3 -12,3
Nedskrivning -2,5 -17,4
  
Utgående ack anskaffn.värde 3 386,1 3 084,0
  
Ingående avskrivningar -1 103,4 -1 036,7
  
Försäljning/utrangering 0,4 3,5
Nedskrivning 0,8 11,9
Årets avskrivningar -92,1 -82,1
Utgående ack avskrivningar -1 194,3 -1 103,4
Utgående restvärde 2 191,8 1 980,6
  
Specifikation  
Markreserv 45,5 45,2
Verksamhetsfastigheter 1 007,2 845,5
Fastigheter affärsverksamhet 854,8 810,1
Publika fastigheter 208,8 202,6
Fastigheter annan verksamhet 73,3 74,9
Övriga fastigheter 2,2 2,3
Exploateringsmark - -
 2 191,8 1 980,6

Kommunen 2014 2013
Ingående anskaffn.värde 188,3 173,5
Inköp under året 14,1 14,9
Försäljning/utrangering -6,0 -0,1
Utgående ack anskaffn.värde 196,4 188,3
  
Ingående avskrivningar -144,4 -132,1
Försäljning/utrangering 6,0 0,1
Årets avskrivningar -13,5 -12,4
Utgående ack avskrivningar -151,9 -144,4
Utgående restvärde 44,5 43,9
  
Specifikation:  
Maskiner 26,8 25,7
Inventarier 12,9 12,6
Byggnadsinventarier - -
Bilar, transportmedel 3,7 4,5
Konst 1,1 1,1
 44,5 43,9
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Not 16 Värdepapper, andelar och bostadsrätter m m 
Koncernen 2014 2013
Aktier och andelar i:  
Kommuninvest 1,3 1,3
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Finansiell leasing 6,6 -
Husbyggnadsvaror HBV för. 0,4 2,1
Övriga - 0,4
  
 10,5 6,0
  
  
  
  
  
Not 17 Långfristiga fordringar  
Koncernen 2014 2013
Kommuninvest 5,3 5,3
Uppskjuten skatt  0,5 0,4
Minoritetsandel konernintern  
utlåning 7,0 4,9
Övriga 0,1 0,1
  
  
 12,9 10,7
  
Not 18 Kortfristiga fordringar  
Koncernen 2014 2013
Kundfordringar 84,7 74,9
Övriga kortfristiga fordringar 13,9 47,7
Interimsfordringar 61,7 73,7
 160,3 196,3
  
Not 19 Eget kapital  
Koncernen 2014 2013
Ystads kommun 1 268,3 1 255,9
Koncernen Ytornet 182,9 165,0
Kommunalförbund 10,9 11,7
Summa 1 462,1 1 432,6
  
Ystad kommuns egna kapital är justerat med koncern-
mässiga övervärden samt aktier i dotterbolag  
  
  
  
  
  
  

  
Kommunen 2014 2013
Aktier och andelar i:  
koncernföretag 26,2 26,2
andra företag:  
Kommuninvest 1,3 1,3
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,0 0,3
Finansiella leasingtillgångar 6,6 -
 36,3 30,0
  
*) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening  
uppgår till 1 260 kkr. Efter insatsemmissioner uppgår  
Ystads kommuns totala andelskapital till 15 017 kkr.  
  
  
Kommunen 2014 2013
AB Ystads Saltsjöbad 72,0 52,0
Ystadbostäder AB 469,0 386,0
Ystad Energi AB 175,0 125,0
Ystad Industrifastigheter AB 103,0 108,0
Ystads Teater AB 4,5 -
Ytornet AB 231,8 81,9
Kommuninvest 5,3 5,3
 1 060,6 758,2
  
  
Kommunen 2014 2013
Kundfordringar 61,4 65,3
Övriga kortfristiga fordringar 58,0 43,7
Interimsfordringar 99,8 103,6
 219,2 212,6
  

Kommunen 2014 2013
Ingående värde 1 385,7 1 349,9
Årets resultat  19,3 35,8
 1 404,9 1 385,7
  

Varav av årets resultat:  
Kommungemensamt 11,6 28,0
Hamnfond 8,0 8,0
Social investeringsfond -0,3 -0,2
  
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 
60,9 mkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsre-
serv. Av årets resultat 2013 avsattes 22,5 mkr till resultat-
utjämningsreserven.   
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Not 20 Avsättningar  
Koncernen 2014 2013
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner 26,2 26,3
Avsättning för visstids-  
pensioner  3,1 3,7
Avsättning för särskild   
löneskatt 7,1 7,3
Avsättning för skatter 53,5 50,4
Summa 89,9 87,7
  
  
  
Not 21 Långfristiga skulder  
Koncernen 2014 2013
Lån i banker och kreditinstitut 2 222,3 1 920,6
Skuld för investeringsbidrag 10,0 10,3
Investeringsfond 9,0 12,7
Skuld för exploateringsintäkt 3,1 -
Skuld för finansiell leasing 6,6 -
Övriga långfristiga skulder 0,6 -
 2 251,6 1 943,6
  
Not 22 Kortfristiga skulder  
Koncernen 2014 2013
Leverantörsskulder 72,0 64,2
Övriga kortfristiga skulder 32,1 76,1
Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter 221,3 207,8
 325,4 348,1

Not 23 Pensionsförpliktelser mm  
Koncernen 2014 2013
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 536,9 512,9
Årets förändring    -29,0 24,0
   varav räntekostnad 5,4 55,2
   varav utbetalningar -29,2 -29,2
Särskild löneskatt, KPA 123,0 130,0
Visstidspensioner 1,5 1,8
Särskild löneskatt, visstidspens 0,4 0,5
 632,8 669,2
  
  
  
  

 
  
Not 24 Privata medel  
Koncernen 2014 2013
53 kkr (64 kkr) förvaltas av Social  0,1 0,1
omsorg  

  
Kommunen 2014 2013
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner* 21,0 21,3
Avsättning för visstids-  
pensioner 3 st (3) 2,9 3,6
Avsättning för särskild   
löneskatt 5,8 6,1
  
Summa 29,7 31,0
  
*Inkluderar from 2011 även förtroendevalda  
  
  
Kommunen 2014 2013
Lån i banker och kreditinstitut 1 901,7 1 346,7
Skuld för investeringsbidrag 10,0 10,3
Investeringsfond 9,0 12,7
Skuld för exploateringsintäkt 3,1 -
Skuld för finansiell leasing 6,6 -
  
 1 930,4 1 369,7
  
  

Kommunen 2014 2013
Leverantörsskulder 59,5 56,4
Övriga kortfristiga skulder 173,9 179,3
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 177,0 164,1
 410,4 399,8
  
  
Kommunen 2014 2013
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 522,2 499,0
Årets förändring  -29,0 23,2
   varav räntekostnad 5,3 53,6
   varav utbetalningar -28,5 -28,8
Särskild löneskatt, KPA 119,7 126,7
Visstidspensioner  1,5 1,8
Särskild löneskatt, visstidspens 0,4 0,5
 614,8 651,2
  
Överskottsfondens utgående kapital är 0,0 kr per 
141231.  

Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget från KPA  
uppgår till 96,0 %  
  

Kommunen 2014 2013
53 kkr (64 kkr) förvaltas av Social  0,1 0,1
omsorg  
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Not 25 Ej uppsägningsbara operationella leasingav-
tal överstigande 3 år  
Koncernen 2014 2013
Minimileaseavgifter  
  med förfall inom 1 år 23,6 19,8
  med förfall inom 1-5 år 68,7 74,0
  med senare än 5 år 38,6 19,1
  
  
  
  
  
  
Not 26 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 
Koncernen 2014 2013
  
Egnahem och småhus 0,2 0,2
Föreningar 10,2 10,2
Kommuninvest 1 721,7 1 121,7
Övriga 2,8 2,8
Ställda säkerheter 23,7 23,7
 1 758,6 1158,6

  
Kommunen 2014 2013
Minimileaseavgifter  
  med förfall inom 1 år 22,8 19,0
  med förfall inom 1-5 år 68,2 73,4
  med senare än 5 år 38,6 18,3
  
Leasingavgifter avser inventarier, maskiner samt fastighe-
ter och redovisas som operationell leasing. Leasingkostna-
den för operationell leasing för året uppgick till  22,1 mkr 
(19,4). Finansiell leasing redovisas i not 16.  
  
  
Kommunen 2014 2013
Koncerninterna 321,8 559,9
Egnahem och småhus 0,2 0,2
Föreningar 10,2 10,2
Kommuninvest 1 721,7 1121,7
Övriga 2,7 2,7
   
 2 056,6 1 694,7

Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var med-
lemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördel-
ningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels 
i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemskommuner-
nas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 299 065 mkr kronor 
och totala tillgångar till 290 729 mkr. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 2 664 mkr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 587 mkr.
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Nämnd/styrelse/förvaltning Intäkt Kostnad Netto- Budget-
   kostnad avvik netto
Kommunstyrelse 317,9 -530,4 -212,5 -0,7
- Ledning o Utveckling 28,7 -215,6 -186,9 -1,3
- Hamn 37,1 -29,1 8,0 0,0
- Kommungemensamt 251,0 -282,3 -31,3 0,5
Överförmyndarnämnd 1,1 -3,4 -2,3 0,1
Barn- och utbildningsnämnd 322,2 -784,4 -462,2 -0,3
Kulturnämnd 4,2 -32,5 -28,3 -0,7
Myndighetsnämnd - -0,3 -0,3 -
Samhällsbyggnadsnämnd 477,2 -545,1 -67,9 9,4
Socialnämnd 181,5 -722,0 -540,5 -8,4
Revision - -1,0 -1,0 0,1
Summa  1 303,0 -2 615,7 -1 312,7 -0,6
Finansiering 1 367,7 -35,7 1 332,0 18,9
Totalt 2 670,7 -2 651,4 19,3 18,3

Årets största investeringar (mkr)
Ystad Arena -163,8
Framtida vattenförsörjning Nedraby -30,9
Köpingebro skola, tillbyggnad -24,4
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -19,0
Ombyggnad färjeläge 4 -17,7
Sandfodring -10,0
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Kommunens nettoinvesteringar (mkr)

Nämnd/styrelse/förvaltning Inkomst Utgift Nettoinv Budget-
    avvik netto
Kommunstyrelse - -36,0 -36,0 25,3
- Ledning o Utveckling - -13,1 -13,1 8,3
- Hamn - -22,9 -22,9 17,1
Barn- och utbildningsnämnd - -5,5 -5,5 0,3
Kulturnämnd - - - -
Samhällsbyggnadsnämnd 3,0 -277,6 -274,6 184,9
Socialnämnd - -1,8 -1,8 1,2
Finansiering - -0,5 -0,5 -
Summa 3,0 -321,4 -318,4 211,7
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Särredovisning av VA-verksamhet

Resultaträkning, kkr    2014 2013
   
Verksamhetens intäkter           Not 1  75 641 70 945
   
Verksamhetens kostnader   Not 2  -58 673 -51 846
Avskrivningar   Not 3  -13 383 -8 298
Verksamhetens nettointäkt/kostnad    3 585 10 801
   
Finansiella kostnader  Not 4  -7 237 -4 796
   
Årets resultat före avsättning till investeringsfond  Not 5  -3 652 6 005
                       Avgår till/minskar investeringsfond    3 652 -6 005
Årets resultat    0 0

Balansräkning, kkr    2014 2013
   
Tillgångar   
Anläggningstillgångar   Not 6  332 532 288 744
Omsättningstillgångar   Not 7  15 552 15 707
Summa tillgångar    348 084 304 451
   
Skulder    - -
Kortfristiga skulder   Not 8  14 936 9 530
Långfristiga skulder   Not 9  333 148 294 921
Summa eget kapital och skulder    348 084 304 451

Kassaflödesanalys, kkr    2014 2013
   
Årets resultat    -3 652 6 005
Justering för av- och nedskrivningar    13 383 8 298
Medel till/från investeringsfond    3 652 -6 005
   
Medel från verksamheten före förändring    13 383 8 298
av  rörelsekapital   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    155 -5 065
Ökning/minskning kortfristiga skulder    5 406 3 159
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten    18 944 6 392
   
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar    -57 171 -99 600
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -57 171 -99 600
   
Förändring långfristig skuld    38 227 93 208
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    38 227 93 208
   
Årets kassaflöde    0 0 
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Not 1 Intäkter   
 Verksamhetens intäkter före avsättning till investeringsfond.    
    
Not 2 Kostnader   
 Avser direkta kostnader samt utfördelade administrativa kostnader, såsom t ex kostnader för   
 kundtjänst, ekonomiadministration samt kostnader för nämnd och förvaltningschef.   
    
Not 3 Avskrivningar   
Totala avskrivningar    13 383 
varav avskrivningar på anläggningar    13 335 
varav avskrivningar på maskiner    32 
varav avskrivningar på transportmedel    16 
    
Not 4 Finansiella kostnader   
Totala finansiella kostnader    7 237 
varav kapitalkostnadsränta    6 942 
övriga räntekostnader    295 
    
Not 5 Årets resultat   
 Årets resultat avseende VA-verksamheteten  ingår inte i kommuens totala resultat.    
 Överskott resp underskott förs mot investeringsfonden.   
    
Not 6 Anläggningstillgångar   
    2014 2013
Ingående restvärde på anläggningstillgångar    288 744 197442
Årets inköp    57 171 99 600
Årets avskrivningar    -13 383 -8 298
Utgående restvärde på anläggningstillgångar    332 532 288 744
    
Not 7 Omsättningstillgångar   
    2014 2013
Kundfordringar     15 552 15 707
    15 552 15 707
Not 8 Kortfristiga skulder   
    2014 2013
Leverantörsskulder     13 876 8 538
Upplupna semesterlöner    697 637
Upplupna sociala avgifter    363 355
    14 936 9 530
Not 9 Långfristiga skulder   
    2014 2013
Investeringsfond    9 010 12 662
Intern skuld till kommunen     324 138 282 259
    333 148 294 921
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Exploateringsredovisning

Område Ingående Löpande  Löpande  Resultat- Utgående
 balansvärde Intäkter Kostnader påverkan balansvärde
Öja by 0,2 - - - 0,2
Solviksvägen, Köpingebro -0,4 - - - -0,4
Källesjö nordost 0,4 - - - 0,4
V:a stadsdelarna, gemensamt 5,3 - - - 5,3
V:a stadsdelarna I (Hein) -0,7 - -0,1 - -0,7
V Sjöstaden I -3,8 - -6,2 - 2,4
Källesjö nord 12,5 5,3 -1,6 - 8,8
Nybrostrand väster -0,2 6,6 -2,6 - -4,2
V Sjöstaden II 13,0 - -0,6 - 13,6
Källesjö, Lilla Tvären 3:1 -0,5 - - - -0,5
Ubåten Edvinshem -1,4 - -0,7 - -0,7
Köpingebro Soldatvägen -0,8 - - - -0,8
HSB Lilla Tvären 1:3 -2,6 - - - -2,6
Köpingebro Junivägen -1,1 0,7 -0,1 - -1,7
Fredriksberg 0,1 - - - 0,1
Löderup 2:22 Öster 0,0 - - - 0,0
Nybrostrand 19:10 mfl 6,2 - -0,1 - 6,3
Dammhejdan 0,2 - 0,0 - 0,2
Dammen 0,0 - - - 0,0
Källesjö hästgård -0,3 - - - -0,3
Diverse områden Ystad 0,0 - - - 0,0
Diverse områden byar -0,1 0,0 - - -0,1
Köpingebro Lachmans väg 0,6 - -0,7 - 1,3
Regementet Sandskogen 0,0 - -0,1 - 0,1
Daggkåpan (fd Willys) 0,0 - -2,8 - 2,8
Kokillen 0,0 - 0,0 - 0,0
Ö:a ind omr Startmotorn -1,2 1,4 -0,9 - -1,7
Sjöborondellen -2,2 - 0,0 2,2 0,0
Malmörondellen 0,4 - - - 0,4
Äldre industrimark -8,5 -0,2 -0,2 - -8,1
Summa 15,1 13,8 -16,7 2,2 20,2

I exploateringsredovisningen hanteras de olika områdena som omsättningstillgång där årets löpande
transaktioner påverkar respektive områdes utgående nettovärde. Resultatpåverkan uppstår efter värdering.
Se vidare under Redovisningsprinciper.
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Finansiella nyckeltal, bolagen

Rapportering av finansverksamheten, kommunen
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Långfristiga skulder  
 
Låneportföljens storlek och sammansättning  
Bank /Kredit- Räntetyp Belopp Snitt-
institut (fast/rörligt) (kkr)  ränta
Handelsbanken Fast 30 000 2,61%
Nordea Rörligt 125 000 1,17%
Kommuninvest Fast 1 604 700 2,28%
Kommuninvest Rörligt 117 000 0,84%
Dexia Fast 25 000 4,65%
Summa  1 901 700 2,16%

Räntebindningstid   Räntebindningsstrategi  
   Normportfölj  Andel 
Ränteförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2014-12-31
0 - 1 575 000 25% 50% 30%
1 - 3 733 700 10% 40% 39%
3 - 5 493 000 10% 40% 26%
5 - 7 100 000 0% 20% 5%
7 - 10 0 0% 20% 0%
Summa 1 901 700   100%

Kapitalbindningstid   Kapitalbindningsstrategi  
   Normportfölj Andel 
Kapitalförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2014-12-31
0 - 1 575 000 0% 30% 30%
1 - 3 733 700 0% 40% 39%
3 - 5 493 000 0% 40% 26%
5 - 7 100 000 0% 40% 5%
7 - 10 0 0% 40% 0%
Summa 1 901 700   100%

Finansiella nyckeltal för dotterbolagen i koncernen Ytornet  2014 2013 2012 2011
Kommunalförbunden ingår ej.      
     
I/K-talet, dvs totala intäkter i förhållande till totala   1,11 1,08 1,04 1,15
kostnader      
 
Avkastning/omsättning, dvs resultat före boksluts-  9,5% 6,9% 3,4% 12,9%
dispositioner i förhållande till totala intäkter.      
 
Avkastning/eget kapital, dvs resultat före boksluts-  14,6% 11,1% 5,4% 24,7%
dispositioner i förhållande till totalt eget kapital.      
    
Finansnetto, dvs finansiella intäkter minus finansiella  -28,3 -29,7 -38,4 -37,5
kostnader.      
 
Soliditet, dvs totalt eget kapital i relation till totala tillgångar. 16,8% 16,4% 16,5% 16,2%

Fast 84%

Rörligt 
16%

Andelen fast respektive rörlig ränta

Handels-
banken 30
Nordea 

145 

Kommun-
invest 1 
606,7

Dexia 25 

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag 
(mkr)
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Redovisningsprinciper

Re
do

vi
sn

in
gs

pr
in

ci
pe

r

Ystads kommun följer i allt väsentligt den Kommunala 
redovisningslagen (KRL) och tillämpar de rekommenda-
tioner som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kom-
munen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräk-
nas inflyta.

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffnings-
värde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster 
och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar - har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. 
Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 
50 kkr.

Anslutningsavgifter - redovisas i investeringsredovis-
ningen. From 2015 kommer dessa att periodiseras och 
redovisas i driften.  

Avskrivningar – Avskrivning av materiella anläggnings-
tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Avskriv-
ning påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i form 
av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid 
inga avskrivningar.
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den 
närmast lägre avskrivningstiden.
Kommunen har under 2014 påbörjat införandet av kom-
ponentavskrivning. Skolfastigheter, omsorgsfastigheter, 
förvaltningsfastigheter, fritidsanläggningar, hamnanlägg-
ningar, VA och avlopp, gator samt parker kommer att vara 
aktuella för komponentavskrivning. Aktiverade anlägg-
ningstillgångar från och med 2012 och tidigare ändras ej, 
såvida inte dessa utgörs av större flerårsprojekt som löper 
även efter 2012 års utgång, t ex etappindelade projekt.
Tillgångar med ett ursprungligt anskaffningsvärde på 5 
mkr eller mer och som är anskaffade under 2013 kommer 
att delas in i komponenter såvida väsentliga skillnader kan 
uppskattas. Det bokförda värdet vid bokslut 2014-12-31 
kommer att utgöra utgångspunkt för fördelning på olika 
komponenter. På detta sätt kommer även tillgångar an-
skaffade under 2014, och som har aktiverats 2014 utan 
komponentindelning, att hanteras.
Investeringar med en utgift över 5 mkr som tagits i bruk 
under senare delen av 2014 har delats upp i komponen-
ter, och påverkat 2014 års resultat.
Vid aktivering av anläggningstillgångar anskaffade 2015 
och därefter, och med ett anskaffningsvärde på 1 mkr el-
ler däröver, ska en bedömning göras av huruvida det finns 
skillnader i förbrukning av tillgångens betydande kompo-

nenter. Finns det sådana skillnader ska tillgången delas 
upp i komponenter vilka avskrivs separat.

Exploateringsredovisning - Exploateringsverksam-
hetens samtliga transaktioner handhas löpande i 
driftredovisningen. I samband med tertialuppföljningar 
samt årsbokslut förs nettot för respektive exploaterings-
område till balansräkningen som omsättningstillgång/
skuld vilket innebär en matchning av intäkter och kostna-
der. I samband med detta bedöms och värderas det där-
med uppkomna värdet för varje område av huvudansva-
rig. Vid indikationer på större avvikelser sker erforderliga 
upp- eller nedskrivningar, med motsvarande resultatpå-
verkan. Vid varje områdes slutredovisning förs eventuellt 
kvarstående över- eller underskott till kommunens re-
sultaträkning. Under 2014 har kommunen reviderat sin 
exploateringsredovisning för att bättre anpassa denna till 
”Rådet för kommunal redovisnings idéskrift, ”Redovis-
ning av kommunal markexploatering”. Uppkomna utgif-
ter rörande tillgångar där kommunen anses som slutlig 
ägare omklassificeras till anläggningstillgångar i samband 
med slutredovisningen och bruklig avskrivning påbörjas. 
För att undvika stora svängningar i resultatet periodiseras 
motsvarande belopp avseende exploateringsinkomsterna 
genom att en långfristig skuld bokas upp. Denna skuld 
löses sedan upp i samma takt som avskrivningarna. Under 
2014 har Sjöborondellen hanteras enligt detta sätt.

Intern ränta under byggnadstid – På större investe-
ringar vilka ej färdigställts, har under året beräknats ränta 
med 2,5 %.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar – Re-
dovisningen av investeringsbidrag, VA-fond samt avfalls-
fond har ändrats under 2012 så att Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation nu följs. Investeringsbidrag 
och VA-fond redovisas som långfristig skuld och avfalls-
fond som förutbetald intäkt. 

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

Kapitalkostnader - består dels av rak avskrivning, det 
vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 
anskaffningsvärde och dels av intern ränta på bokförda 
värdet med 2,5 %. Avskrivningstiderna för varje enskild 
investering bedöms utifrån trolig livslängd samt historiskt 
använda avskrivningstider. Avskrivning och intern ränta 
påbörjas månaden efter färdigställande/ianspråktagande.

Leasingavtal – Finansiella leasingavtal redovisas som fi-
nansiella leasingtillgångar samt som långfristig skuld. Ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal redovisas un-
der ansvarsförbindelser.
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Pensioner – intjänade fr.o.m. 1998 avseende avgiftsbe-
stämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Pen-
sioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbin-
delse i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 
Utlösta visstidspensioner samt särskild avtalspension enligt 
överenskommelse återfinns i kommunens balansräkning 
som avsättning.  Ej utlösta visstidspensioner redovisas som 
ansvarsförbindelse. Värdet av de ej utlösta förpliktelserna 
baseras på lönekostnad samt antal återstående månader 
tom personen uppnår 65 års ålder.
Pensionsförsäkring finns avseende förmånsbestämd ål-
derspension. Se vidare not 1.
Särskild löneskatt redovisas för samtliga kategorier. Kom-
munen använder pensionsmedlen för återlån i verksam-
heten.

Rättstvister – AB Ystadbostäder har gjort en reservering 
2014 för ett skadeståndskrav som riktats mot företaget. 
En förre detta lokalhyresgäst som blev uppsagd och i sam-
band med det fick lägga ner sin verksamhet har krävt er-
sättning på 1,2 mkr. Utfallet i ärendet är ännu inte givet. 

Simrishamn, Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Sydskånska gym-
nasieförbundet genomförde 2011 en livsmedelsupphand-
ling som Menigo vann. Då Menigo höjde priserna i strid 
mot avtalsprislistan sade kommunerna upp avtalet. Tings-
rätten kom fram till att höjningarna var ett kontraktsbrott 
och gav kommunerna rätt. Menigo överklagade till Hov-
rätten som kom fram till att uppsägningen var felaktig. 
Kommunerna överklagade Hovrättens dom till Högsta 
domstolen som meddelade i januari 2015 att prövnings-
tillstånd ej beviljas. Hovrättens dom står nu fast. Enligt 
besked från försäkringsreglerare täcks skadestånd och 
samtliga rättegångskostnader av försäkringsersättning.

Kommunen för en dialog med SWECO kring felprojekte-
ring av Nedraby.

Sammanställd redovisning - Koncernen omfattar kom-
munen och de företag, som kommunen på grund av an-
delsinnehav eller annan anledning har ett väsentligt in-
flytande över. Ett samägt företag anses ingå i koncernen 
motsvarande den andel Ystads kommun äger, betalar i 
medlemsavgift eller dylikt, se inledning-kommunens or-
ganisation.

Den sammanställda redovisningen (för hela koncernen) 
har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommu-
nens bokförda värde på aktier i direktägda kommunala 
bolag har eliminerats mot bolagens egna kapital vid för-
värvstillfället. I den sammanställda redovisningen ingår 
därför endast den del av bolagens egna kapital som till-
kommit efter förvärvet. Proportionell konsolidering inne-
bär att endast den ägda andelen av de direktägda bo-
lagens tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och 
kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. Mot-
svarande tillämpning av förvärvsmetoden med proportio-
nell konsolidering har genomförts i moderbolaget Ytornet 
AB:s sammanställda redovisning.
Kommunens andel beträffande Gymnasieförbundet kan 
variera över tiden eftersom den baseras på Ystad kom-
muns andel av de totala medlemsavgifterna. För Rädd-
ningstjänstförbundet samt Miljöförbundet baserades 
ägarandelen på respektive kommuns andel av förbunds-
avgifterna det första året. Avsikten är sedan att denna an-
del ska vara densamma under kommande år.

Semesterskuld - de anställdas fordran på kommunen i 
form av sparade semesterdagar och okompenserad tid 
har skuldbokförts per den 31 december 2014.

Skatteintäkter - kommunen följer Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation, vilket innebär att slutav-
räkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter SKL:s 
decemberprognos.

Sociala avgifter - har bokförts i form av procentuella 
personalomkostnadspålägg i samband med löneredovis-
ningen. Pålägget uppgår till 38,5 % bestående av lag-
stadgade avgifter 31,4 %, avtalsbestämda avgifter 0,2 % 
samt pensionskostnad 6,9 %.

Återställande av deponi - Efter det att SYSAV tillträtt av-
fallsanläggningen i Hedeskoga, har Ystads kommun inget 
ansvar för den sk avslutningsplanen, utan detta ansvar vi-
lar på  SYSAV. Skulle, mot förmodan, miljöproblem uppstå 
på grund av tidigare deponerat avfall, ansvarar den som 
deponerat avfallet för skador, åtgärder etc. Kommunens 
äldre soptippar är återställda sedan flera år tillbaka.
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