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Övergripande mål för Ystads Kommun

•	 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 upplever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv  
 *  Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verksamheten
 *  Ystad är ett attraktivt turistmål
 *  Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund

•	 Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans
 *  Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
 *  Skatten är oförändrad
 *  Ekonomin är i balans
 
•	 Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
 *  Utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig del av verksamheten

•	 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 kunskap och utveckling i en trygg miljö

•	 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 arbetsplaten
 *  Ystads kommuns medarbetare har rätt kompetens

•	 Finansiella mål
 *  Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
 *  Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag
 *  Det egna kapitalet ska inflationssäkras
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Fem år i sammandrag

 Budget Prognos Utfall Utfall Utfall
Resultaträkning (mkr) 2013 2012 2011 2010 2009 
Verksamhetens intäkter 561,2 549,9 424,0 428,5 367,1 
Verksamhetens kostnader -1 700,0 -1 660,2 -1 510,0 -1 451,4 -1 356,4 
Avskrivningar -92,4 -87,4 -78,9 -74,0 -68,7 
Verksamhetens nettokostnad -1 231,2 -1 197,7 -1 164,9 -1 096,9 -1 058,0 
  
Skatteintäkter 1 253,0 1 225,9 1 182,2 1 155,6 1 087,5 
Finansnetto -15,4 -7,1 -2,9 2,6 8,9 
Resultat före extraordinära poster 6,4 21,1 14,4 61,3 38,4 
  
Utdelning från bolagen 6,0 - - - - 
  
Årets resultat 12,4 21,1 14,4 61,3 38,4 
   
Balansräkning (mkr)      
Anläggningstillgångar 2 898,8 2 616,6 2 453,6 2 023,8 1 926,3 
Omsättningstillgångar 315,2 315,2 250,9 321,6 371,8 
Summa tillgångar 3 214,0 2 931,8 2 704,5 2 345,4 2 298,1 
   
Eget kapital 1 337,0 1 315,9 1 301,5 1 240,2 1 201,8 
Årets resultat 12,4 21,1 14,4 61,3 38,4 
Summa eget kapital 1 349,4 1 337,0 1 315,9 1 301,5 1 240,2

Avsatt till pensioner 26,6 26,6 27,3 17,8 17,7 
Summa avsättningar 26,6 26,6 27,3 17,8 17,7 
   
Långfristiga skulder 1 403,5 1 133,7 981,7 600,0 573,5 
Kortfristiga skulder 434,5 434,5 379,6 426,1 466,7 
Summa skulder 1 838,0 1 568,2 1 361,3 1 026,1 1 040,2 
    
S:a eget kapital och skulder 3 214,0 2 931,8 2 704,5 2 345,4 2 298,1 
    
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser 623,8 633,2 634,1 567,1 597,1 
Borgens- o övriga ansvarsförb.   1 094,1 1 091,6 1 108,4 
Leasingåtaganden   8,4 6,8 5,5 
    
Kassaflödesanalys      
Kassaflöde från den löpande verksamheten  136,9 6,2 71,7 271,5 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -242,4 -215,8 -114,5 -164,9 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  145,0 88,9 -10,6 78,8 
Årets kassaflöde  39,5 -120,7 -53,4 185,4 
    
Nyckeltal       
Soliditet i % 42 46 49 55 54 
Soliditet inkl pensionsåtaganden      
före 1998 i % 23 24 25 31 28 
Likviditet i % 73 73 66 76 80 
Låneskuld, inkl vidareutlåning 1 403,5 1 133,7 981,7 600,0 573,5 
    
Skattesats kommun och landsting 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50 
   
Antal invånare 28 724 28 593 28 427 28 338 28 109 
Förändring +131 +166 +89 +229 +239 
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?   
    
64 % skatt och statsbidrag    
    
18 % hyror, arrende, taxor och avgifter   
     
11 % försäljning av tillgångar   
         och verksamhet    
    
 5 % övriga bidrag    
    
 2 % räntor    
    
    
    
    

Vad används pengarna till?    
  
42 % personal    
    
30 % köp av verksamhet    
    
20 % tjänster, material och inventarier   
     
 4 % bidrag och räntor    
    
 4 % inkomst- och kostnadsutjämning   
 
    
    
      

    
100 kronor i skatt till kommunen   
användes ungefärligen så här….   
 
    
 Verksamhet   
39 kr Vård och omsorg för äldre och funktions-
 hindrade 
28 kr Skola för barn och ungdom   
14 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg  
 5 kr Infrastruktur skydd mm   
 5 kr Individ- och familjeomsorg                 
 3 kr Kulturverksamhet    
 3 kr Fritidsverksamhet   
 2 kr Politisk verksamhet   
 1 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig 
 utbildning   

Skatt och 
statsbidrag 

64%

Hyror, taxor 
mm 
18%

Försäljning  
11%

Övriga 
bidrag

5%
Räntor 

2%

Personal 
42%

Köp av 
verksamhet 

30%

Tjänster, 
material mm 

20%

Kostnadsutj 
4%

Bidrag o 
räntor

4%
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OMVÄRLDSANALYS

Global ekonomi
Det var stor turbulens i de finansiella marknaderna under 
hösten och vintern 2011 till följd av oro kring situationen 
i de skuldsatta EMU-länderna.
Mycket talar för att situationen gradvis stabiliseras och att 
problemen kan lösas under ordnade former. De kraftiga 
finanspolitiska åtgärder som har behövts i de skuldtyngda 
länderna kommer att påverka tillväxten framöver. Många 
europeiska länder kommer att få en svag ekonomisk till-
växt de kommande åren. Svenska företag kommer att 
påverkas av detta då många har Europa som en viktig 
marknad.
I USA, som är världens största ekonomi, är inte heller 
förutsättningarna för stark tillväxt särskilt goda. Hushål-
len är skuldtyngda och på fastighetsmarknaden finns det 
ett stort utbud. USA har även stora problem med de of-
fentliga finanserna vilket gör att landet har sämre förut-
sättningar än tidigare då USA har agerat som draglok för 
världsekonomin.
Mycket talar för att världsekonomin står inför en fortsatt 
besvärlig situation, när såväl hushåll som stater ska av-
veckla stora delar av de skulder som man dragit på sig 
de senaste decenniernas kreditexpansion, recessioner och 
efterföljande krishantering.
Den globala tillväxten upprättshålls liksom tidigare av en 
fortsatt god utveckling i tillväxtekonomierna med Kina i 
spetsen.

Nationell ekonomi
Efter konjunktursvackan i slutet av 2011 och början av 
2012 börjar läget för Sveriges ekonomi nu ljusna. Detta 
får genomslag i kommunernas skatteintäkter kommande 
år. Trots stark tillväxt av skatteunderlaget krävs höjningar 
av statsbidrag, kommunalskatt eller omfattande åtgärder 
för att undvika underskott de kommande åren.

Sverige är drabbad av internationell oro men står sig rela-
tivt stark ändå.
Även om riket inte har några problem med de offentliga 
finanserna så drabbades ekonomin av en avmattning un-
der hösten och vintern 2012. Det var ett kraftigt fall i BNP 
under sista kvartalet 2011. Avmattningen var en kombi-
nation av återhållsamhet bland svenska hushåll till följd av 
den internationella oron och den fallande exportförfrågan 
som uppstod.

Sysselsättning
De stora utmaningarna på arbetsmarknaden kvarstår. Den 
bräckliga och svaga tillväxten i riket ger inte utrymme för 
någon ökad sysselsättning. Istället stiger arbetslösheten 
en bit in på 2013. Uppgången i arbetslösheten blir dock 
måttlig och på helårsbasis handlar det bara om några ti-
ondels procent.
Från och med 2014 antas det bli bättre fart i svensk eko-
nomi. Bedömningen för åren 2014 – 2016 utgår från att 

resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras 
och att arbetslösheten gradvis tar sig ner mot 6 %, som 
är ett läge då arbetsmarknaden sägs vara i jämnvikt. Ett 
villkor för att utvecklingen ska bli så bra är att skuldkrisen 
i Europa löser sig under ordnade former.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Öppen 
arbetslös-
het (%)

7,6 7,8 7,9 7,3 6,7 6,3

Källa: SKL

På kort sikt bestäms sysselsättningsutvecklingen främst av 
hur efterfrågan från Sveriges exportmarknader utvecklas. 
På längre sikt spelar utbudet av arbetskraft en större roll 
än efterfrågan när det gäller sysselsättningsutvecklingen. 
Via lönebildningen förväntas lönenivåerna anpassas så att 
arbetsutbudet också resulterar i sysselsättning.

Inflation
Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för 
prisutveckling och används bland annat som inflations-
mått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsu-
mentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den pri-
vata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna 
faktiskt betalar. Ett fortsatt lågt resursutnyttjande talar för 
ett svagt inflationstryck i svensk ekonomi de närmaste två 
åren. Därefter förväntas prisutvecklingen i konsumentle-
det vara i nivå med Riksbankens mål om en inflation på 
2 %.

SKL:s bedömning kring inflationen 2012-2016:

Procentuell 
förändring
(årsgenomsnitt)

2012 2013 2014 2015 2016

KPI 1,3 1,1 1,8 2,2 2,3

Räntan
I februari 2012 gjorde Riksbanken en sänkning av repo-
räntan till 1,5 % då inflationstrycket i svensk ekonomi var 
lågt och att de ekonomiska utsikterna i Sverige hade för-
sämrats till följd av utvecklingen i omvärlden samt för att 
stabilisera inflationen kring 2 %. Riksbankens prognos är 
en reporänta på 3,0 % i slutet på 2014.

Det kommunala skatteunderlaget
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av 
löneinkomster. Över en längre period finns ett tydligt 
samband mellan antal arbetade timmar och förändringen 
av skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen och lö-
neökningstakten är därför de faktorer som har störst be-
tydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer. För åren 
2012 och 2013 förväntas en relativt bra tillväxt av skat-
teunderlaget trots en nästan stillastående arbetsmarknad. 
Resterande åren i planperioden förväntas skatteunderla-
get växa med ungefär fyra procent årligen. Skatteunder-
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laget växer därmed snabbare 2013 – 2016, både realt och 
nominellt, än vad som var genomsnittet 2001 – 2011.

Kommunernas ekonomi
Efter två rekordår i kommunerna, som bland annat be-
rodde på konjunkturstöd och andra engångsproster, blev 
resultaten för kommunerna sämre år 2011. Den främsta 
anledningen till resultatförsämringen var en omvärdering 
av pensionskulden med anledning av de låga räntorna.
För år 2012 förväntas resultaten bli bra, men sedan för-
väntas resultaten falla de kommande två åren. Trots stark 
tillväxt av skatteunderlaget krävs höjningar av statsbidrag, 
kommunalskatt eller omfattande åtgärder för att undvika 
underskott de kommande åren.

Befolkningsökningar och förskjutningar i befolkningens 
åldersammansättning gör att kostnadstrycket från demo-
grafin blir högre i kommunerna. Efterfrågan på kommu-
nernas välfärdstjänster minskar inte utan ökar i takt med 
det allmänna välståndet.

Ekonomiska utvecklingen framåt
De kommande åren står kommunerna inför stora utma-
ningar. De demografiska förändringarna kräver att kom-
munerna måste göra omställning och omprioritera mellan 
olika verksamheter 
Kommunerna förväntas att följa befolkningsprognoserna 
noga för att ha en beredskap att anpassa verksamheterna 
utifrån de skiftande behoven.

Fyledalen
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Befolkning
Vid årsskiftet 2011/2012 uppgick antalet invånare i 
Ystads kommun till 28 427. Folkmängden ökade under 
2011 med 0,3 % (2010 var ökningen 0,8 %). Ökningen 
innebar att kommunens målsättning, en ökning med 1 % 
i genomsnitt årligen, inte uppnåddes för året. Kommunen 
har den senaste 10-årsperioden haft befolkningsökning 
med 2 044 personer, vilket ger en genomsnittlig ökning 
under den senast 10-årsperioden på 204 personer och 0,8 
%.
Ökningen av befolkningen i kommunen med i 0,3 % un-
der 2011 kan jämföras med ökningen i Skåne län på 0,8 
%. I landet som helhet var ökningen 0,7 %.

Under 2011 föddes 269 barn. Antalet avlidna under året 
var 376. Detta innebär att kommunen har ett födelseun-
derskott med 107 personer för året. Det var födelseunder-
skott även förra året, men då var skillnaden 66 personer.
Under året flyttade 1 460 personer till kommunen och 1 
264 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 196 
personer. Överskottet på flyttströmmarna stannade på 
196 personer för 2011. Förra året var flyttöverskottet 297 
personer. Personer som flyttar till Ystad kommer till stora 
delar från Skåne. 2011 var det 1 011 skåningar som valde 
att flytta hit. Den del av befolkningen som väljer att flytta 
från kommunen flyttar också i huvudsak inom Skåne. 897 
personer har gjort detta val under 2011.

En stor andel av befolkningen är 65 år eller äldre. Genom-
snittsåldern i kommunen är 45 år, vilket är cirka 4 procent 
högre än genomsnittsåldern i riket. I likhet med övriga 
kommuner i landet förväntas denna att öka ytterligare.
Det är viktigt att kommunen som boendeort är fortsatt 
attraktiv så att invånarantalet ökar på grund av inflyttning.

För de kommande två åren prognostiseras en någon sva-
gare befolkningsökning än som varit fallet för åren innan 
2011. Därefter förväntas befolkningen öka med en pro-
cent per år vilket är i nivå med kommunens målsättning. 
Befolkningen förväntas öka med 954 personer till 29 381 
invånare år 2016.

Antalet barn 0-5 år, 1 712 år 2011, förväntas minska med 
8 personer till och med år 2016.
Antalet barn 6-15 år, 2 668 år 2011, förväntas öka med 
285 personer till 2 953 år 2016. 
Ystads kommun har en relativt betydande ungdomsut-
flyttning mot framför allt Malmö/Lund men har samtidigt 
som regionalt centrum inflyttning av ungdomar från an-
dra kommuner i regionen. Därmed blir nettoutflyttningen 
av ungdomar inte så stor som för många andra kommu-
ner i riket.
Antalet ungdomar 16-18 år, 979 år 2011, förväntas 
minska till 828 år 2016.
Åldersgruppen 19-24 förväntas minska från 1 980 år 
2011 till 1 781 år 2016.
Befolkning i yrkesverksam ålder, 25-64 år, förväntas öka 
med 211 personer till år 2016, från 14 068 år 2011 till 14 

279 år 2016. 
Antal pensionärer, 65 år eller äldre, 7 020 personer år 
2011, förväntas öka till 7 836 personer år 2016 (+ 816 
personer ). Under åren 2000-2011 ökade antalet pensio-
närer i kommunen med 1 291 personer.
Antalet yngre pensionärerna, 65-74 år, kan beräknas öka 
från 3 735 år 2011 till 4 308 år 2016. Ökningen i denna 
åldersgrupp blir härigenom 573 personer.
Åldersgruppen 75-84 år beräknas öka med 127 personer 
och antalet personer 85 år eller äldre kan förväntas öka 
med 116 fram till år 2016.

Förändringarna i de olika befolkningsgrupperna gör att 
efterfrågan och behoven av den kommunala verksamhe-
ten ändras och måste anpassas. 
För att få ett effektivt resursutnyttjande är det av stor be-
tydelse att man lyckas göra rätt prioriteringar mellan kom-

269
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Skatte- och nettokostnadsutveckling i förhållande 
till föregående år
Skatteintäkterna är beräknade utifrån kommunförbun-
dets prognoser. I förbundets prognos görs bedömningen 
att 2012 års skatteunderlag kommer att öka med 3,7%, 
2013 med 3,8%, 2014 med 3,7% samt 2015 och 2016 
års underlag ökar med 4,3%. Prognosen bygger på en 
befolkningsökning årligen på mellan 0,6 – 0,7 %.

Ökningen av nettokostnaderna är högre än ökningen av 
skatteintäkterna för åren 2013 och 2014, vilket är oro-
ande. Först 2015 ökar skatteintäkterna mer än nettokost-
naderna. För att bibehålla en god ekonomi i kommunen 
är det viktigt att utvecklingen av skatteintäkterna följer 
nettokostnadsutvecklingen.

Finansnettots utveckling
Finansnettot som presenteras i diagrammet nedan är ett 
så kallat negativt finansnetto det vill säga räntekostnader-
na för lån och andra skulder överstiger ränteintäkterna för 
likvida medel och andra räntebärande tillgångar.
Från 2010 infördes koncernbank som vidareutvecklas allt 
eftersom bolagen behöver nya lån. Detta innebär att all 
nyupplåning inom koncernen sker av kommunen. Lån för 
bolagens behov vidareutlånas därefter. 
Vidstående diagram visar endast effekterna av kommu-
nens finansiella kostnader för det ”egna” upplåningsbe-
hovet.
Under hela perioden 2012 – 2016 prognostiseras nega-
tiva finansnetton. Detta är resultatet av höga investerings-
volymer med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i 
beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:
2012 – 3,25 %
2013 – 3,75 %
2014 – 4,25 %.
2015 – 4,50 %.
2016 – 4,50 %.
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Övergripande finansiella mål
Talen i diagrammen avser verkliga resultat för 2011. För 
2012 är det prognostiserade värden per 2012-04-30.
För åren 2012 – 2015 är beloppen budget respektive 
planvärde.

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

Prognos: Om målet ska uppfyllas för åren 2013 – 2016 
krävs det att resultaten blir bättre än det budgeterade be-
loppet.

Mål 2: Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skat-
teintäkter och statsbidrag.

Prognos: Om målet ska uppfyllas för åren 2013 – 2014 
krävs det att resultaten blir bättre än de budgeterade be-
loppen. För åren 2015 – 2016 blir målet uppfyllt enligt de 
beräknade värdena.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Prognos: Om målet ska uppfyllas för åren 2013 – 2016 
krävs det att resultaten blir bättre än de budgeterade be-
loppen.

Prognos totalt:
De tre övergripande finansiella målen kommer att uppfyl-
las om det blir bättre ekonomiska resultat än de budge-
terade beloppen. Det är viktigt att fokusera på ekonomin 
så att kommunen även framöver svarar för en god ekono-
misk hushållning med invånarnas skattemedel. 
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8%
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Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

Skatteintäkter

Kommunens nettokostnader
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Budgetprocessen
Kommunfullmäktiges beslut kring budget och faststäl-
lande av skattesatsen fattas i juni månad. Efter kom-
munfullmäktiges behandling av budgeten vidtar nämn-
dernas arbete med fördelning av respektive förvaltnings 
internbudget. Nämndernas beslutade internbudgetar ska 
inlämnas till ekonomiavdelningen den 1 december för re-
dovisning i kommunstyrelsen.

Budgetförutsättningar och antaganden
Utgångspunkten för arbetet med 2013 års budget, plan 
2014 – 2016, har varit ekonomiplanen för 2013 – 2015 i 
2012 års budget.

Skatteintäkter
Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos 
från 2012-04-26 som ligger till underlag för beräkning 
av Ystads kommuns skatteintäkter. I förbundets prognos 
görs bedömningen att 2012 års skatteunderlag kommer 
att öka med 3,7%, 2013 med 3,8%, 2014 med 3,7% 
samt 2015 och 2016 års underlag ökar med 4,3%. Prog-
nosen bygger på en befolkningsökning årligen på mellan 
0,6 – 0,7 %.

Utjämning av LSS-kostnader
Enligt det nationella utjämningssystemet för LSS (Lagen 
om stöd och service till funktionshindrade) betalade 
Ystads kommun 26,9 mkr år 2011. Prognosen för 2012 
är en avgift på 18,2 mkr och för år 2013 förväntas en 
avgift på 21,0 mkr till det nationella utjämningssystemet. 
Åren efter 2013 förväntas avgiften stiga i en svagare och 
jämnare takt.

Löneökningar
De flesta av kommunens avtalsområden löper ut 2012-
03-31 Medel för löneökningar från 2012-04-01 finns 
budgeterade i kommunfullmäktiges anslag för oförut-
sedda behov. 

Arbetsgivaravgifter
Preliminära uppgifter avseende arbetsgivaravgifter inne-
bär ingen förändring i förhållande till 2012.

Oförutsedda behov
I kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov finns 
avsatt medel för kompensation för löneökningar enligt 
centrala överenskommelser som förväntas under kom-
mande år. Det finns också pengar för kompensation till 
alternativa driftsformer. 
Tidigare år har det funnits pengar avsedda till kommun-
styrelsens förfogande, men det finns inga medel avsatta 
till detta längre.

Prisökningar
Budgeten för 2013-2016 innehåller nettokostnadsök-
ningar med 1,5 % årligen.

Internränta
Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommu-
nens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga 
finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. In-
ternräntan för år 2013 har fastställts till 2,9 %, enligt re-
kommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas 
månaden efter anskaffandet/färdigställandet. 

Investeringar
Investeringstakten har under många år varit mycket om-
fattande. Behovet av investeringar är fortsatt stort. Inves-
teringsbudgeten uppgår totalt för 2013 till 374,6 mkr, 
296,1 mkr 2014, 203,6 mkr 2015 och 182,7 mkr 2016. 
Fem större investeringsprojekt finns som är den största 
förklaringen till beloppen. Ett nytt badhus ska byggas och 
vara klart 2014 till en kostnad av 285 mkr. Det ska byg-
gas en ny Österporthall för 215 mkr, som ska vara i drift 
2016. Ystads framtida vattenförsörjning har en budget på 
179 mkr för ombyggnad av Nedraby vattenverk 2010 - 
2014. Det finns budgeterat 73 mkr för utbyggnader av 
avloppsreningsverket under perioden 2010 – 2014. Slut-
ligen finns det totalt avsatt 160 mkr under planperioden 
för hamninvesteringar.

Alla de senaste och aktuella investeringarna kommer att 
till stor del finansierats med externa lån, delvis beroende 
på svaga ekonomiskt resultat. Kommunens totala lång-
fristiga låneskuld uppgick per 2011-12-31 till 981,7 mkr. 
Beloppet inkluderar medel som genom koncernbanken 
upptagits för vidareutlåning till kommunens bolag. Den 
del som är hänförlig till kommunen var 553,9 mkr.

Planerade investeringar för åren 2012 till 2016 medför att 
låneskulden under perioden ökar med ungefär 700 mkr. 
Vid utgången av 2016 beräknas låneskulden som är hän-
förlig till kommunen uppgå till cirka 1 250 mkr (exklusive 
ansvarsförbindelsen för pensioner). Räntan är fortfarande 
relativt låg.
Med tanke på låneskuldens storlek är det betydelsefullt 
att följa svängningarna på räntemarknaden. Ur ett gene-
rationsperspektiv är det också angeläget att nuvarande 
generation inte vältrar över skuldbördan och betalnings-
ansvaret på nästkommande generationer. 

Pensionsskuld
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgick 2011-12-31 till 693,8 mkr, va-
rav 634,1 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 91 % ligger utanför balansräkningen.
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pen-
sionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade för 
att möta de betalningar som kommer att uppstå när skul-
den ska regleras.
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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 påverkar kommunens ekonomi. Härigenom får man 
en uppfattning hur känslig kommunens ekonomi är för 
ändrade betingelser.

Resultateffekt, +/- mkr
1 kr förändring av kommunalskatten 53,9 
1 % löneförändring 7,9 
1 % prisförändring 4,9 
1 % avgiftsförändring 1,2 
10 mkr förändrad upplåning 0,3
1 % förändrad kort ränta 4,1 
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.

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner och landsting ska 
besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad god 
ekonomisk hushållning är i den egna organisationen och 
dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/
utvärderingen. 
God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstift-
ningen av att en kommun med i princip obegränsad livs-
längd inte bör förbruka sin förmögenhet för täckande av 
löpande behov. Vidare framhålls att det i begreppet god 
ekonomisk hushållning även ingår att verksamheten ska 
utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvin-
kel tillfredställande sätt. Kommunen ska inte bara anta 
finansiella mål utan också verksamhetsmål i budgeten 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Vid sidan om rent ekonomiska och finansiella effekter är 
det viktigt att betona att begreppet god ekonomisk hus-
hållning även avser en god verksamhetshushållning. Här 
ingår att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och 
vara anpassad till efterfrågan, behov, politiska priorite-
ringar och ändamålsenlighet. 
Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska 
ramar även om detta kan medföra att de i budgeten an-
givna målen och riktlinjerna inte helt kan uppnås. Om det 
uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budgeten 
och mål ska styrelsen/nämnden agera och prioritera så att 
budgetramen inte överskrids.

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. 
Modellen för mål- och resultatstyrning ska följas upp kon-
tinuerligt och ska utvärderas såväl i de två tertialrappor-
terna som i årsredovisningen.
God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finan-
siella målen som de strategiska och övergripande målen 
är uppfyllda.

Ekonomiska läget 2012
Enligt den ekonomiska uppföljningen per 2012-04-30 
förväntas resultat för 2012 blir ett överskott på 21,1 mkr. 
Det motsvarar en positiv avvikelse i förhållande till budget 
på 20,8 mkr. Det budgeterade resultatet, efter komplet-
teringsbudgeten, uppgår till 0,3 mkr. Huvuddelen av den 
positiva budgetavvikelsen återfinns inom finansieringen. 
Den absolut största förklaring är faktiska skatteintäkter 
från 2011 och beräknade skatteintäkter för 2012 som 
förbättrar resultatet med 28,7 mkr.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas 
sammanlagt uppgå till minus 7,1 mkr. 
I detta belopp finns överskott för avgifter till kommunal-
förbunden på 2,1 mkr, samt överskott för kommunens 
hamnverksamhet med 1,5 mkr.
Det största underskottet, 7,0 mkr, finns för barn- och 
utbildningsnämnden. Även socialnämnden prognostise-
rar en negativ budgetavvikelse med 2,6 mkr. Underskott 
finns också på samhällsbyggnadsnämnden, 1,0 mkr och 
överförmyndarverksamheten, 0,1.
Ledning o utveckling, kulturnämnden, revisionen och 
myndighetsnämnden förväntas inte få några budgetav-
vikelser vid årets slut.
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Mål- och resultatstyrning
Den relativt nya modellen för mål- och resultatstyrning 
ska successivt utvecklas. I höst 2012 kommer ett visions-
arbete att påbörjas. I detta arbete ingår också att ta fram 
en värdegrund. 

Framtiden
Inför framtiden finns ett antal osäkra faktorer som kom-
mer att påverka kommunens ekonomi. Framförallt finns 
det faktorer i vår omvärld som kommunen har väldigt 
lite påverkan på. Hur kommer skatteunderlaget och sam-
hällsekonomin att utvecklas? Kommer den internationella 
ekonomiska oron ytterligare att fördjupas? I vilken takt 
kommer räntan att höjas? Hur utvecklas lönerna och 
hur kommer inflationen att se ut för de närmsta åren? 
Fortsätter försörjningsstödet att ligga kvar på en hög 
nivå? Hur förändras avgiften till det nationella utjäm-
ningssystemet för LSS? För att kunna hantera sväng-
ningar i omvärldsfaktorerna är det nödvändigt att ha 
marginal i de kommande årens budgeterade resultat. 
Det är också angeläget att investeringarna kan komma 
ned på mer normala nivåer så att fortsatt upplåning kan 
upphöra och att investeringarna kan egenfinansieras.   
 
Kommunstyrelsen har i maj 2012 tagit beslut om att utre-
da förutsättningarna för att uppnå ett bättre resursutnytt-
jande avseende fastighetsförvaltning i hela kommunkon-
cernen. Utredningen syftar bland annat till ökad långsiktig 
planering och ökad effektivisering av lokalutnyttjandet. 
En separat förstudie ska genomföras kring det långsiktiga 
behovet av platser i särskilt boende för äldre samt LSS-
boende, utifrån det behov som Socialnämnden lyft fram.
  
Under april 2011 tecknade Ystads kommun och vindkraft-
tillverkaren EWP en avsiktsförklaring kring företagets eta-
blering i hamnområdet. I början av maj 2012 har EWP 
meddelat att på grund av osäkerhet på den svenska och 
internationella marknaden för vindkraftverk skjuts beslu-
tet kring etableringen i Ystad upp. Vid en etablering kom-
mer en investering att krävas i hamnen för att företaget 
ska få tillgång till kaj. I väntan på beslut från EWP finns 
investeringen ännu ej upptagen i den ekonomiska fler-
årsplanen. 

Framtiden för Sydskånska gymnasieförbundet är ännu 
ej slutligen avgjord. De tre medlemskommunerna är inte 
eniga kring om förbundet ska avvecklas eller finnas kvar. 
Kommunerna Ystad och Sjöbo har ställt sig positiva till att 
avveckla förbundet och övertaga gymnasieverksamheten i 
respektive kommun. Anpassningen av gymnasieverksam-
hetens omfattning pågår utifrån minskat elevantal tillföljd 
av fritt sök och små elevkullar. Enligt prognos från gymna-
sieförbundet finns ett underskott för 2012 på -16,7 mkr. 
Om förbundet lever kvar behövs nya former för styrning 
från medlemskommunerna. Det är också angeläget att 
förändra budgetmodellen och betalningsprinciperna.

Beslut kommer att fattas kring anpassning och ombildning 
av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund på grund av 
att Skurups kommun kommer att lämna förbundet. 

Ystads attraktion som boendeort är fortsatt stor. Intres-
set för att bosätta sig i staden visar sig inte minst genom 
mycket positiva omdömen i en nyligen genomförd attityd-
undersökning och den omfattande bostadskö som finns 
hos AB Ystadbostäder. Behovet av bostäder är stort för 
att kunna se till så att målet om en procentig befolknings-
ökning per år kan uppnås. Nyproduktion av bostäder är 
direkt avgörande för kommunens tillväxt. 

Inom några år kommer omvandlingen av det gamla 
Sockerbruksområdet i Köpingebro att ta fart. Området 
förvärvades under 2011 och har därefter inventerats. En 
designdialog har genomförts för att ta fram olika idéer 
för området. Framtagande av planer för området pågår. 
Utvecklingen av Köpingebro är viktig för kommunens till-
växt. 

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 verksamhets-
anpassningar med omprioriteringar såväl inom som mel-
lan verksamheterna. Lågkonjunkturens inverkan på skat-
teintäkternas utveckling gör att det ständiga arbetet med 
rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. För 
att bibehålla en fortsatt balans i ekonomin kommer det 
att krävas fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdis-
ciplin. 
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Allmän översikt

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige
2011-2014

Socialdemokraterna 18 Vänsterpartiet 1
Moderaterna 16 Kristdemokraterna 2
Centerpartiet 3 Sverigedemokraterna 4
Folkpartiet 3 Summa 49
Miljöpartiet 2

Kommunens invånare
(Antal inv 31/12)
 År Antal

2007 27 719
2008 27 870
2009 28 109
2010 28 338
2011 28 427

Utvecklingen för olika åldersgrupper enligt befint-
lig prognos

Åldersgr 2013 2014 2015 2016
0 269 269 262 265
1-5 1 420 1 427 1 442 1 439
6-12 1 970 2 037 2 076 2 106
13-15 794 802 831 847
16-18 868 850 807 828
19-24 1 999 1 954 1 875 1 781
25-64 14 015 14 050 14 164 14 279
65-74 4 016 4 120 4 241 4 308
75-84 2 278 2 337 2 357 2 407
85- 1 095 1 104 1 112 1 121
Summa 28 724 28 950 29 167 29 381

Prognos

År Befolknings-
prognos

Skatteberäkn*

2012 28 593 28 419
2013 28 724 28 610
2014 28 950 28 798
2015 29 167 28 979
2016 29 381 29 150

*Antal per 1/11 året före. 

Befolkningen år 2011 på 28 427 förväntas öka med 954 
personer till 29 381 invånare år 2016.
En kraftig ökning på 816 invånare förväntas i åldersgrup-
pen 65 år och äldre då man jämför år 2011 med år 2016.
Stor ökning finns också i åldersgruppen 6-15 år. Från 2 
668 invånare år 2011 ser man en ökning med 285 perso-
ner till 2 953 år 2016. Antalet ungdomar 16-18 år mins-
kar. 2011 års invånare som var 979 förväntas minska till 
828 år 2016.
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Personalomkostnader 2013

 SAMTLIGA ANSTÄLLDA ENLIGT AB OCH BEA

Lagstadgade och avtalsenliga avgifter 32,2 %
Pensioner individuell andel, avsättning, försäkringsavg. 6,9 %

39,1%

  FÖRTROENDEVALDA SAMT UPPDRAGSTAGARE

Lagstadgade avgifter 31,4 %

  ANSTÄLLDA, FÖRTROENDEVALDA SAMT UPPDRAGSTAGARE ÖVER 65 ÅR

Löneskatt 24,3%

  EJ PENSIONSGRUNDANDE ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER

Lagstadgade och avtalsenliga avgifter 32,2%
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Finansiella rapporter

RESULTATBUDGET Budget Budget Plan Plan Plan
 2012 2013 2014 2015 2016
Verksamheternas intäkter och kostnader  -1 089,4 -1 138,8 -1 162,1 -1 189,4 -1 223,9
Avskrivningar -87,4 -92,4 -109,5 -109,3 -121,8
Verksamheternas nettokostnader -1 176,8 -1 231,2 -1 271,6 -1 298,7 -1 345,7

Skatteintäkter   1 197,2 1 253,0 1 293,0 1 340,3 1 391,5
Finansnetto -7,7 -15,4 -29,2 -39,4 -42,1

Resultat för extraordinära poster (före utdelning) 12,7 6,4 -7,8 2,2 3,7 
 
Utdelning från bolagen  6,0 8,0 6,0 6,0 
 
Resultat för extraordinära poster (efter utdelning)  12,4 0,2 8,2 9,7

FINANSIERINGSBUDGET Budget  Budget Plan Plan Plan
 2012 2013 2014 2015 2016
Tillförda medel     
Resultat före extraordinära poster 12,7 12,4 0,2 8,2 9,7
Avskrivningar 87,4 92,4 109,5 109,3 121,8
Ökning av långfristiga  skulder (netto) 144,7 269,8 186,4 86,1 51,2
Summa tillförda medel 244,8 374,6 296,1 203,6 182,7
     
Använda medel     
Nettoinvesteringar 244,8 374,6 296,1 203,6 182,7
Summa använda medel 244,8 374,6 296,1 203,6 182,7

Förändring av rörelsekapital     
Investeringar totalt 244,8 374,6 296,1 203,6 182,7
Varav affärsdrivande verksamheter -107,0 -111,0 -120,0 -46,9 -46,9
Nettoinvestering exkl affärsdrivande affärsverksamhet 137,8 263,6 176,1 156,7 135,8 
 

BALANSBUDGET     
 Budget Budget Plan Plan  Plan 
 2012 2013 2014 2015 2016
Tillgångar     
Anläggningstillgångar 2 440,1 2 898,8 3 085,4 3 179,7 3 240,6
Omsättningstillgångar 315,0 315,2 315,2 315,2 315,2
Summa tillgångar 2 755,1 3 214,0 3 400,6 3 494,9 3 555,8
     
Skulder och eget kapital     
Eget kapital 1 327,7 1 349,4 1 349,6 1 357,8 1 367,5
Avsättningar för pensioner 18,0 26,6 26,6 26,6 26,6
Långfristiga skulder 976,3 1 403,5 1 589,9 1 676,0 1 727,2
Kortfristiga skulder 433,1 434,5 434,5 434,5 434,5

Summa skulder och eget kapital 2 755,1 3 214,0 3 400,6 3 494,9 3 555,8
      
    
Förändring av eget kapital 12,7 12,4 0,2 8,2 9,7
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Kommunstyrelse - Ledning o utveckling

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
   2012 2013 2014 2015 2016
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  61,4 62,5 60,4 60,4 60,4
Ledning o Utveckling    
Varav  0,7 2,1 
Kapitaltjänst (exkl. nämndsinvesteringar)      

SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  24,6 24,6 24,9 26,0 26,0 
Kommungemensam verksamhet

Kommunstyrelsens ledningsidé
Kommunstyrelsen ska för nämnder och styrelsen, samt 
för Ytornetkoncernen och delägda bolag, genom dialog 
ge vägledning i frågor som rör strategisk inriktning, re-
sursförbrukning, mål och ambitions- samt risknivå. Detta 
genom att ta erforderliga planerings-, samordnings-, och 
uppföljningsinitiativ i samverkan med kommunens nämn-
der och bolag, vilket ska leda till att kommunkoncernens 
totala verksamhet blir ändamålsenlig och effektiv ur såväl 
verksamhetsmässigt som demokratiskt perspektiv.

Huvudsakliga uppgifter
•	 Är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 

och har som sådant ett övergripande ansvar för att 
säkerställa att utveckling sker av den kommunala 
verksamheten (inklusive kommunalförbunden och de 
kommunala bolagen) och kommunens ekonomiska 
ställning

•	 Har ett övergripande ansvar för alla kommunala frå-
gor av strategisk karaktär

•	 Leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ansvarar för samordningen mel-
lan kommunens bolag och mellan bolagen och kom-
munen.

•	 Följa de frågor som inverkar på kommunens utveck-
ling och ekonomiska ställning

•	 Vidta de åtgärder och göra de framställningar som 
styrelsens ansvar påkallar

•	 Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas 
av fullmäktige med de begränsningar som anges i 5 
kap. 29-32 §§ Kommunallagen

•	 Ange mer detaljerade mål och förutsättningar för 
förvaltning och verkställighet av styrelsens uppgifter

•	 Arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet 

Kommunstyrelsens verksamhetsidé
Ledning o Utveckling ska utgöra ett kvalificerat stöd åt den 
politiska ledningen samt åt övriga förvaltningar och bolag. 
Ledning o Utveckling ska kanalisera och samordna kom-
munens övergripande ledningssystem, utforma policies 
och direktiv samt svara för rapportering och information. 
Dessutom ska Ledning o Utveckling driva kommunens 
övergripande utveckling inom näringsliv, positionering 
och marknadsföring och stategiskt miljöarbete.
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Kommunstyrelse - Ledning och utveckling
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Verksamhetsöversikt
All kommungemensam administration och frågor av mer 
kommunövergripande karaktär hanteras på Ledning o Ut-
veckling.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra 
servicen till invånare och näringsliv. Ett nytt dokument- 
och ärendehanteringssystem kommer att tas i bruk un-
der 2012. Systemet kommer att införas i olika steg. Först 
införs diarieföring och nämndsadministration. När detta 
införts kan arbetet med att skapa e-tjänster fortsätta. 
Framtagande av e-tjänster sker i samarbete med andra 
kommuner i projektet PRIOS. 
Beslut har tagits om läsplattor till politikerna och införan-
det av elektroniska handlingar påbörjades 2012 med start 
för kommunstyrelsens politiker.
2011 inrättades hamnutskott, miljöutskott och beredning 
för turism och besöksnäring. Turismverksamheten/be-
söksnäringen och Arbetsmarknadsenheten överfördes till 
Kommunstyrelsen. Detta betyder att arbetsmarknadsfrå-
gor av strategisk natur hanteras på Ledning o Utveckling 
och att marknadsavdelningen därigenom kan arbeta med 
helheten i kommunens marknadsföring.
Miljöutskottet arbetar med att fördjupa kommunens stra-
tegiska miljöarbete inom miljö, erosion och kustskydd, 
naturvård med mera.
Inrättandet av en miljöenhet innebär satsning på kommu-
nens arbete med strategiska miljöfrågor.

Framtid
Kommunen har många stora projekt att arbeta med fram-
över till exempel utbyggnad av hamnen, nybyggnad av fri-
tidsanläggningar och företagsetableringar. Detta kommer 
att ställa stora krav på kommunens organisation under de 
närmaste åren. I Köpingebro har före detta Sockerbruks-
området köpts in och planering av områdets framtida an-
vändning kommer att vara aktuellt under kommande år.
Befolkningsökning är mycket viktig för kommunens ut-
veckling. Kommunens attraktivitet som boendeort måste 
bibehållas och nya bostäder byggas för att möjliggöra in-
flyttning. 
Sedan några år pågår arbetet med att skapa ett destina-
tionsbolag för Ystad-Österlen för att öka samverkan mel-
lan Ystads-, Simrishamns och Tomelilla kommuner och 
näringslivet samt för att stärka utvecklingen av regionen 
som året-runt destination. 
Arbetet fortsätter med att få fram en ny miljödom för 
framtida upptag och utläggning av sand längs kusten 
utöver den investering som gjordes 2011.
Personalomsättningen kommer att öka eftersom förvalt-
ningen ställs inför stora pensionsavgångar inom de när-
maste åren. Detta ställer krav på kompetensöverföring, 
samtidigt som processer och organisation kontinuerligt 
måste ses över för att möta nya krav och ta tillvara de 
möjligheter som ges till effektivisering.
Ystads kommun har beviljats projektmedel som en av åtta 
filmregioner i Europa inom EU-projektet EuroScreen.
Projektet ska skapa samarbeten och kunskapsöverföring 
mellan de olika filmregionerna för att stimulera filmtu-
rismbranschen och det lokala näringslivet. EuroScreen har 
en budget på cirka 20 miljoner kronor. Ystad har fått två 
miljoner för att generera kunskapsspridning och stimulera 
filmturism.
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Kommunstyrelse - Ledning och utveckling

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2013 2014 2015 2016
Ospecifiserat markköp  10,0 10,0 10,0 10,0
Kustskyddsåtgärder  2,0 2,0 2,0 2,0
Sandfordring   10,0
SUMMA LEDNING O UTVEKLING  12,0 22,0 12,0 12,0

KOMMUNSTYRELSE - LEDNING O UTVECKLING - INVESTERINGAR

Verksamhetsmått

Turistbyrån Utfall
2011

Budget
2012

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

Antal besök juni-augusti
Antal sålda evenemangsbiljetter
Antal guidningar
Antal nerladdade guidningar

72 000
17 000

310
316

80 000
16 000

400
1 000

80 000
16 000

400
1 000

80 000
16 000

400
1 000

80 000
16 000

400
1 000

80 000
16 000

400
1 000

Ospecificerade markköp
På grund av att förköpslagen har avskaffats behövs medel 
tillgängliga så att kommunen ges möjlighet att delta i 
budgivning när fastigheter med strategiskt läge bjuds ut 
till försäljning. Medlen disponeras av kommunstyrelsen 
med återrapportering till kommunfullmäktige.

Sandfordring
För att fortsätta sandfordringsprojektet, som gjordes 
2011, avsätts 10,0 mkr år 2014.

Gullregn
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Kommunstyrelse - Kommunalförbund

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
   2012 2013 2014 2015 2016
KOMMUNALFÖRBUND
I verksamhetsområdet ingår delarna:
•	 Gymnasieverksamhet  101,8 98,7 98,7 98,7 98,7
•	 Räddningsverksamhet  20,7 19,7 19,7 19,7 19,7
•	 Miljöförbund  3,5 3,6 3,6 3,6 3,6
    
SUMMA 
NETTOKOSTNADER (mkr)  126,0 122,0 122,0 122,0 122,0

GYMNASIEVERKSAMHET
Sydskånska Gymnasieförbundet - ett kommunalförbund 
där Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner ingår. Ystads 
andel är cirka 46 procent. I beloppet ingår samtliga kom-
munens kostnader för gymnasieverksamhet inkluderande 
kostnader för elever som valt att gå i annan skola utanför 
kommunen.

Framtid
Framtiden för Sydskånska gymnasieförbundet är ännu 
ej slutligen avgjord. De tre medlemskommunerna är inte 
eniga kring om förbundet ska avvecklas eller finnas kvar. 
Kommunerna Ystad och Sjöbo har ställt sig positiva till att 
avveckla förbundet och övertaga gymnasieverksamheten i 
respektive kommun. Anpassningen av gymnasieverksam-
hetens omfattning pågår utifrån minskat elevantal tillföljd 
av fritt sök och små elevkullar. Enligt prognos från gym-
nasieförbundet finns ett stort underskott för 2012. Om 
förbundet lever kvar behövs nya former för styrning från 
medlemskommunerna. Det är också angeläget att för-
ändra budgetmodellen och betalningsprinciperna.

RÄDDNINGSVERKSAMHET
Sydskånska Räddningstjänstförbundet – ett kommunal-
förbund där Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och 
Ystads kommuner ingår. Ystads andel är cirka 35 procent. 
I beloppet ingår kommunens samtliga kostnader för rädd-
ningsverksamhet inkluderande bidrag till räddningsvärn.

Framtid
Beslut kommer att fattas kring anpassning och ombildning 
av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund på grund av 
att Skurups kommun kommer att lämna förbundet. 

MILJÖFÖRBUND
I Ystad-Österlens Miljöförbund, som startade under 2009, 
ingår Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner. Ystads 
andel är cirka 44 procent. Förbundet hanterar allt miljöar-
bete, förutom det strategiska miljöarbetet som finns kvar 
i kommunen.

Framtid
Förbundet jobbar med att höja sin avgiftsfinansierings-
grad eftersom ekonomiska underskott funnits de senaste 
åren.
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Kommunstyrelse - Hamn

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2012 2013 2014 2015 2016
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  -11,2 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
Varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  28,2 25,4 

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2013 2014 2015 2016
Ospec investeringar  40,0 40,0 40,0 40,0
SUMMA HAMN  40,0 40,0 40,0 40,0

KOMMUNSTYRELSE - HAMN - INVESTERINGAR

 Huvudsakligt ansvarsområde

•	 Ta	initiativ	till	och	framlägga	förslag	angående	plane-
rat underhåll och investeringar av byggnader och an-
läggningar i hamnområdet.

•	 I	 övrigt	 bevaka	 kommunens	 angelägenheter	 beträf-
fande hamnområdets utveckling.

Verksamhetsöversikt
Kommunen äger och förvaltar fastigheterna inom hamn-
området. Den operativa hamnverksamheten bedrivs av 
Ystad Hamn Logistik AB som arrenderar hamnanlägg-
ningen av kommunen. Den operativa verksamheten styr 
vilka infrastrukturella förändringar som ska genomföras, 
bortsett från eventuella legala krav. VD:n i Ystad Hamn 
Logistik AB är även hamnchef i kommunen med 10 % 
anställning. Utfallet av den direkta verksamheten kan så-
ledes till största delen inte direkt påverkas av kommunen.

Framtid
Hamninfrastrukturen ses löpande över. Underhållet i ham-
nen har under några år varit eftersatt vilket, tillsammans 
med att större underhållsåtgärder sammanfaller tidsmäs-
sigt på grund av normal underhållscykel, innebär en högre 
kostnadsnivå än eljest. 
I övrigt råder det fortfarande en viss osäkerhet om hur 
framtiden ska gestalta sig inom hamnområdet. Olika för-
valtningar arbetar med olika projekt, som kommer att 
påverka området som Ystad Hamn Logistik AB arrende-
rar. Den fördjupade översiktsplanen som kommunen ska 
arbeta fram är härvidlag en nödvändig förutsättning för 
att hamnverksamheten ska kunna arbeta framåtriktat och 
kunna anpassa sig till omvärldens, inte minst kundernas, 
önskemål och krav.

Kommande projekt
•	 Förstudie/projektering	ny	kaj	i	läge	7
•	 FL	3	–	åtgärder	kaj/påldäck	m.m.
•	 FL	4	–	livstidsförlängning	10	år
•	 Västra	kajen	–	avfendring	och	ev.	asfaltering

Kommentarer investeringar

Hamnen tilldelas ett ospecifiserat investeringsanslag för 
utbyggnader och reinvesteringar med 40 mkr årligen. 
Omdisponering till aktuella projekt sker efter beslut i 
hamnutskottet/kommunstyrelsen. 

Hamnen  
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Överförmyndarnämnd

VERKSAMHET   Budget Budget Plan Plan Plan
   2012 2013 2014 2015 2016
SUMMA      
NETTOKOSTNADER (mkr)   2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Ystad och Sjöbo kommuner har överenskommit att från 
2011-01-01 inrätta  gemensam nämnd kallad ”Ystads-
Sjöbo överförmyndarnämnd för samverkan” angående 
överförmyndarverksamheten.
Ystads kommun är värdkommun och den gemensamma 
nämnden ingår i Ystads kommuns organisation.

Uppgifter
Den gemensamma nämnden utgör enligt 3:e kapitlet, 
§ 3a kommunallagen, styrelse för verksamheten och har 
ansvar för överförmyndarverksamheten.
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verk-
samheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige 
antaget reglemente och samverkansavtal mellan kommu-
nerna.

Verksamhetsöversikt 
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndig-
het som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Ystads- och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas 
med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. 

Kommunala förpliktelser enligt föräldrabalken ligger på 
de enskilda berörda kommunerna även om beslutet fattas 
i den gemensamma nämnden. Ersättning till ställföreträ-
dare beslutas av nämnden men skyldigheten att betala 
ersättning åvilar respektive kommun. Varje kommun be-
talar ersättning till sina ledamöter men ordförandens fasta 
arvode delas lika mellan kommunerna.
Ett väl utbyggt samarbete kring överförmyndarfrågor har 
etablerats med Simrishamns- och Tomelilla kommun.
Samarbetskommunerna erbjuder gemensamma grund- 
och vidareutbildningar till kommunernas ställföreträdare.

Framtid
Verksamheten förväntas växa med ett ökat antal ärenden. 
Detta beror på befolkningsutvecklingen med fler äldre, 
men även på att fler yngre personer har behov av stöd 
från en ställföreträdare. Många ställföreträdare är pensio-
närer och en del avsäger sina uppdrag med ålderns rätt. 
Nämnden måste därför rekrytera och utbilda flera ställfö-
reträdare. 

En utmaning inför framtiden är att kunna rekrytera till-
räckligt många ställföreträdare till den växande mängden 
ärenden och att kunna erbjuda dessa adekvat grund- och 
vidareutbildning inom området.

Nämnden har gjort en risk- och väsentlighetsanalys och 
därmed sammanhängande internkontrollplan. Detta har 
resulterat i att nämnden ändrar granskningsrutiner av 
ställföreträdares redovisning och att tjänstemän i högre 
utsträckning kommer att besöka boenden där huvudmän 
vistas för att försäkra sig om att ställföreträdare sköter sitt 
uppdrag. 
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Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsidé
Barn- och utbildningsnämnden bedriver utbildnings- och 
fritidsverksamhet för i första hand de som bor i Ystads 
kommun. Verksamheten ska vara till nytta för kommu-
nens innevånare. Skolverksamheten ska bedrivas så att de 
som går i kommunens skolor ska känna trygghet, utveckla 
sin kunskap och ha en vilja att lära mer. När eleverna läm-
nar skolan ska de ha goda kunskaper, färdigheter, självför-
troende samt en vilja och förmåga att delta i och utveckla 
ett demokratiskt samhälle.

Huvudsakligt ansvarsområde
Nämnden ska bedriva:
•	 Förskola
•	 Pedagogisk	omsorg	(familjedaghem)
•	 Fritidsverksamhet
•	 Tillsynsansvar	för	enskild	förskole-	och	fritidsverksam-	

het med annan huvudman än kommunen.

Nämndens uppgifter omfattar vidare all utbildningsverk-
samhet inom 
•	 Förskoleklass
•	 Grundskola
•	 Särskola
•	 Kommunal	vuxenutbildning
•	 Vuxenutbildning	för	utvecklingsstörda	(särvux).
•	 Verksamheter	inom	Kulturskolan
•	 Eftergymnasial	och	annan	utbildning	under	Forum		 	

Ystads ansvar
•	 Organisera	och	ansvara	för	fritidsgårdar	och	fritidsak-	

tiviteter inom kommunen
•	 Inom	ramen	för	beviljade	anslag	och	fastställda	nor-		

mer fördela bidrag till föreningar, organisationer och  
enskilda.

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2012 2013 2014 2015 2016
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  412,7 419,6 417,5 419,5 419,5
Varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  1,9 3,1    

Verksamhetsöversikt 
Från den 1 juli 2011 omfattas verksamheterna av ny lag-
stiftning. Den nya Skollagen, där tydliggörande av bland 
annat rektors roll samt vårdnadshavares ökade överkla-
gansmöjligheter är några av nyheterna. Förskolans läro-
plan och utvidgade kunskapsuppdrag har förtydligats. 
Grundskolans läroplaner har skrivits så att de är avstäm-
ningsbara vart tredje år. Ytterligare en förändring är att de 
nationella proven omfattar fler ämnen, samt även att ett 
nytt betygssystem införs från årskurs 6. 
Införande av personliga elevdatorer är Ystads kommuns 
hittills största satsning inom pedagogik och skolutveck-
ling. Satsningen ger nya möjligheter till skolor att förnya 
sin pedagogik och arbetsmetoder. 
År 2010 antogs en IT-policy av BUN och under 2011 ge-
nomföres upphandling av datorer såväl som utbildning. I 
januari 2012 delades cirka 250 datorer ut till lärare och 
rektorer i grundskolans F-9. I mars 2012 fick alla elever i 
årskurs 4 och 7, cirka 460, personlig dator. 
Stora utbildningsinsatser är kopplade till införandet av 
personliga elevdatorer. En stor utbildningsinsats för skolle-
darna gjordes 2012, (nio heldagar). Utbildningen innehöll 
såväl ledarskapsfrågor som konkreta undervisningsfrågor 
kopplade till kunskapssyn och läroplan. ”Hur behöver vår 
undervisning och våra skolor förändras när samhället för-
ändras och vi har moderna verktyg att arbeta med?” Ut-
bildningsinsatsen i samband med införandet av personliga 
elevdatorer kommer att fortsätta för såväl rektorer, lärare 
som för elever. Kompetensutvecklingsdagar, seminarier 
och workshops är exempel på aktiviteter i samband med 
att förändra och utveckla den pedagogiska lärandemiljön. 
2011 trädde bestämmelserna om legitimation för förskol-
lärare och lärare i kraft. Verksamheten har, som en följd av 
detta, genomfört en kartläggning gällande behörigheter. 
Denna har visat på ett gott resultat och verksamheten be-
står till stor del av behöriga förskollärare och lärare. 
Resultat för årskurs 9 i de kommunala skolorna visar på 
att eleverna i Ystad fortsatt presterar bättre än riksgenom-
snittet. 
Ystad har tillsammans med Simrishamn utgjort ett Mo-
dellområde. Modellområdesprojektet bedrivs av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) med fokus på samverkan 
kring barn och unga som syftar till tidig upptäckt och ti-
diga insatser. 
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Barn- och utbildningsnämnd
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Tillsvidareanställda heltid

Framtid
Under våren 2012 genomförde Skolinspektionen (SSI) till-
syn av all utbildningsverksamhet i Ystads kommun. 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att följa Skol-
inspektionens arbete inom kommunens förskolor och 
skolor. En kvalitativ genomlysning av verksamheten som 
kommer att ge nämnden värdefull information om nuläge 
och förbättringsområden. 
Barn- och utbildningsnämnden har under de fyra första 
månaderna 2012 kommunicerat och diskuterat skolpla-
nering inom Ystad Öster. Konsekvenserna av arbetet inne-
bär att vissa lokalomflyttningar inom området kommer att 
ske. Lokalfrågorna kommer att vara viktiga frågor för 

nämnden i framtiden. Byggnader och lokaler bör utveck-
las (vid om eller nybyggnationer) mot en allt större flexibi-
litet, såväl i tid som i användningsområde.
Allt pekar på en fortsatt stark utveckling av antalet barn i 
lägre åldrar. Antalet platser inom förskola, fritidshem och 
grundskolans yngre år kommer att behöva utökas. 
Under de kommande åren kommer nämnden att arbeta 
med organisationsutveckling, kompetensinventering ex-
empelvis inför införandet av lärarlegitimationer, kompe-
tensutveckling, framförallt införandet av personliga elev-
datorer och grupprocesser av olika slag. Externa medel 
kommer att sökas för bland annat kompetensutveckling.
Under planperioden är pensionsavgångarna stora, cirka 
100 personer

Foto: Peter Nilsson
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Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2013 2014 2015 2016
Parkens förskola (Köpingebro) 2,5 2,5   
Köpingebro skola 38,0 8,0 20,0 10,0
Anpassning av lokaler  2,0 2,0 2,0 2,0
IT-satsning grundskola  2,0 2,0 2,0 2,0
IT 1:1  3,8 3,8 3,8 3,8
SUMMA BARN O UTBILDNING  18,3 27,8 17,8 7,8

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND - INVESTERINGAR

Verksamhetsmått

Verksamhet
Utfall
2011

Budget
2012

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

Förskola 1 331 1 325 1 310 1 310 1 320 1 325

Förskoleklass 265 295 310 300 295 300

Grundskola 2 358 2 370 2 400 2 475 2 550 2 610

Fritidshem 1 011 1 005 1 035 1 060 1 080 1 100

Särskola 39 42 42 42 42 42

- varav egna elever i särskola 22 26 26 26 26 26

Besökare badanläggningar 102 000 105 000 105 000 105 000 150 000 150 000

Barn- och utbildningsnämnd

Köpingebro skola
Eleverna i Köpingebro blir fler de kommande åren. Fler 
utrymme behövs såväl till undervisning som till matsal och 
kök. En planändring förväntas ge skolan ökat markutrym-
me väster om skolan som därmed kan bli ny fotbollsplan 
med löparbanor med mera. Den nya skolan kan därmed 
placeras på nuvarande fotbollsplan och bilda en helhet 
med ”gamla” skolan och dessutom ge bra möjlighet till 
leverans till köket. Byggnationen ska vara klar under 2015 
till en totalutgift på 38,0 mkr.

Parkens förskola
Investeringsutgiften på 2,5 mkr är för att iordningsställa 
området för att därefter sätta leasade byggnadsmoduler 
på plats. 
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Kulturnämnd

VERKSAMHET   Budget Budget Plan Plan Plan
   2012 2013 2014 2015 2016
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  25,8 26,3 25,7 25,7 25,7
varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  0,7 0,6
 

Kulturnämndens verksamhetsidé
Kulturnämnden ska bidra till att Ystads attraktionskraft 
behålls och förstärks genom att tillhandahålla och utveck-
la kulturlivet för samtliga invånare och besökare i Ystad 
och regionen. Nämnden ska också tillsammans med obe-
roende finansiärer stödja och uppmuntra arrangemang 
som hjälper till att ytterligare stimulera utvecklingen av 
affärs- och företagsklimatet. Nämnden ska även genom 
att ge goda förutsättningar stötta och entusiasmera kul-
turlivet i Ystad.

Huvudsakligt ansvarsområde
•	 Följa	utvecklingen	i	de	frågor	som	gäller	kulturverk-	 	
 samheten i kommunen.
•	 Organisera	och	ansvara	för	kommunens	konst-,	mu-		
 sik- och teaterliv.
•	 Fullgöra	kommunens	uppgifter	inom	biblioteksområ-	
 det avseende både skolbibliotek och folkbibliotek.
•	 Ansvara	för	information	om	och	marknadsföring	av
 kommunens attraktioner, aktiviteter och anläggning-
 ar inom nämndens verksamhetsområden.
•	 Bedriva	museiverksamhet	i	Klostret	och	Konstmuséet		
 samt stödja övrig museiverksamhet i kommunen.

Verksamhetsöversikt 
Kulturnämnden är ansvarig för verksamheten vid Ystads 
konstmuseum, Klostret, Ystads bibliotek och allmänkultu-
ren. Kulturverksamheterna ska tillsammans verka för att 
Ystads attraktionskraft ökar och bidra till att skapa för-
utsättningar för ett gott liv för medborgarna. Detta görs 
genom att verksamheterna bedrivs på ett professionellt, 
modernt, öppet och samverkansinriktat sätt.
Kulturgarantin för barn och unga är ett samarbete med 
Barn- och Utbildningsnämnden och är en viktig del av ar-
betet. 
Ystads konstmuseum och Klostret har utställningar med 
god kvalitet och hög profil. Ystads bibliotek har ett 
mångsidigt utbud som ger kommuninvånarna tillgång till 

böcker och andra medier för att tillgodose deras behov av 
läsupplevelser, studielitteratur och samhällsinformation. 
Biblioteket har en ny webbportal som skapats i samarbete 
med biblioteken i Simrishamn och Tomelilla. Ytterligare 
samarbeten mellan biblioteken i sydost och i hela Skåne, 
till exempel gemensam katalog, kan bli aktuell.
De evenemang som kulturnämnden arrangerar ska kom-
plettera det kulturutbud som finns i kommunen. Det folk 
vill se med god kvalité (och gärna fri entré) är mottot för 
evenemangen.
Den kultursamverkansgrupp som bildades våren 2011 
träffas regelbundet för att bibehålla god kommunika-
tion och goda relationer. Det delregionala projektet kring 
barnkultur har avslutats och rapporterats till Kultur Skåne. 
Samarbetet med Malmö Opera fortsätter.
Kulturnämnden verkar för att kultur ska vara en självklar 
aspekt inom olika politikområden.

Framtid
Kulturstrategin fortsätter att sätta prägel på allt arbete 
inom området. Att föra in kulturaspekten i olika verksam-
heter är ett långsiktigt arbete. Även de kommande åren 
kommer Kulturgarantin för barn och unga, framförallt i 
form av kultur i skolan, att prioriteras.
Samverkan i olika former, till exempel i Skåne Sydost, mel-
lan kulturaktörer i Ystad, inom och utanför Ystads kom-
mun är fortsatt en av nämndens och områdets viktigaste 
framgångsfaktorer.
Ystads Konstmuseum har ända sedan starten 1936 haft 
nära relationer med Nationalmuseum, och har en del av 
nationalmuseums konst i deponi hos sig. Nationalmuse-
um har valt ut Ystads konstmuseum som en möjlig sam-
arbetspartner till utställningar med verk ur de nationella 
samlingarna under 2013. För att kunna tacka ja till detta 
erbjudande måste lokalerna uppfylla vissa krav. 
Museerna planerar att införskaffa audioguider med guid-
ningar på flera språk för att ytterligare öka tillgänglighe-
ten.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2011

Budget
2012

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

Utlånade böcker totalt och 207 861 210 000 206 000 206 000 206 000 206 000
per invånare 7,4 7,5 7,2 7,2 7,2 7,2
Besökare museer 89 125 80 000 87 000 87 000 87 000 87 000

Kulturnämnd
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Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning

VERKSAMHET   Budget Budget Plan Plan Plan
   2012 2013 2014 2015 2016
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Myndighetsnämndens verksamhetsidé
Myndighetsnämnden ska i samverkan med de organi-
sationer och enskilda, som berörs av byggande i Ystads 
kommun, genom sin myndighetsutövande verksamhet 
verka för en god stads- och landskapsmiljö samt en god 
miljö för hälsa och omgivningar, en god stads- och land-
skapsbild samt en god byggnadskultur. Detta ska genom-
föras genom rådgivning, tillsyn och tillståndsgivning enligt 
tillämplig lagstiftning, förordningar, råd m.m. 

Huvudsakligt ansvarsområde
•	 Rådgivning och lovprövning samt övriga uppgifter 

som ska fullgöras av kommunal nämnd enligt till-
lämplig lagstiftning och övriga bestämmelser inom 
byggnadsväsendet såvitt avser myndighetsutövande 
verksamhet

•	 Rådgivning och prövning av dispens från strand-
skyddsbestämmelser

•	 Trafiknämnd

Verksamhetsmått

Verksamhet
Utfall
2011

Budget
2012

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

Plan och Bygg

Antal bygglov 621 650 600 600 600 600
Antal samråd 204 200 200 200 200 200
Antal bygganmälan* 121 220 90 90 90 90

* inkl bygganmälan i samband med beviljade bygglov

Verksamhetsöversikt 
Verksamheten på bygglovsenheten är myndighetsutöv-
ning och lyder under plan- och bygglagen. 
Verksamheten ska ge råd, information och service till både 
allmänheten, företagare och kommunens organisation.
Myndighetsnämnd är också trafiknämnd och som besluta 
om lokala trafikföreskrifterna. 

Framtid
Arbetet med att se över processer och rutiner inom 
bygglovshandläggningen fortsätter liksom utformningen 
av hemsidan med information, som ska underlätta för 
medborgarna och företagarna att söka bygglov.
För att klara det ökade administrativa arbetet som den 
nya plan och bygglagen genererar kommer personalen att 
anpassas på kommunens byggavdelning.
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Samhällsbyggnadsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2012 2013 2014 2015 2016
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  71,8 76,0 -2,2 -2,2 -2,2
Varav
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  96,1 90,4   

Affärsdrivande verksamhet, avfall  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- varav kapitaltjänst  -0,1 0,0 

Affärsdrivande verksamhet, VA  -8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
- varav kapitaltjänst  12,4 12,2   
 
Övrig verksamhet  79,9 76,0 -2,2 -2,2 -2,2 
- varav kapitaltjänst  83,6 78,2   
 

SUMMA RAM TOTALT  71,8 76,0 -2,2 -2,2 -2,2

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsidé
Samhällsbyggnadsnämnden ska, med överenskommen 
kvalitet, utföra sina uppdrag rörande planering, natur- 
och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, kommunaltek-
nik och servicearbeten. Verksamheten ska bedrivas på ett 
kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke 
om kunder, invånare och besökare samt bidra till en håll-
bar samhällsutveckling.

Huvudsakligt ansvarsområde
•	 Anläggning	och	skötsel	av	allmänna	platser,	parker,			
 gator och vägar, grönområden, skogar, stränder och
  vattendrag
•	 Vatten-	och	avloppsförsörjning
•	 Renhållning	och	avfallshantering
•	 Förvaltning	och	utveckling	av	kommunens	fastighets-		
 och markbestånd
•	 Exploateringsverksamhet
•	 Trafikövervakning
•	 Tillgänglighets-	och	trafiksäkerhetsarbete
•	 Infrastruktur	(trafikförsörjning	och	kollektivtrafik).
•	 Fysisk	planering	(översikts-	och	detaljplanering,	områ-
 desbestämmelser, trafikplanering)
•	 Natur-	och	kulturmiljövård	samt	energihushållning
•	 Kart-	och	mätverksamhet
•	 Teknisk	drift	och	underhåll	av	kommunens	IT-	och	te-
 lefoniverksamhet
•	 Intern	service;	kost,	lokalvård

Verksamhetsöversikt 
Inköpet av det gamla sockerbruksområdet i Köpingebro 
har krävt omorganisation inom förvaltningen för att sköta 
administration, fastighetsskötsel samt projektledning. 
Området består av lokaler och bostäder/hyresrätter, totalt 
16 fastigheter. Det pågår för närvarande omfattande ar-
beten med att lägga om el-nätet och att ansluta bygg-
naderna till det kommunala VA-nätet. Förvaltningen av 
sockerbruksområdet kommer fortsatt att kräva mycket tid 
och resurser.
Det råder fortfarande stor efterfrågan på industrimark. 
Under 2012 beräknar fastighetsavdelningen med att sälja 
kvarvarande mark i Västra Ystad. Ny industrimark pla-
neras i Östra Industriområdet. Handelsmark saknas helt 
i kommunen. Försäljning av villatomter pågår i flera ex-
ploateringsområden. 
Arbetet med att utveckla samhällena Köpingebro, Nybro-
strand, Källesjö och Västra Sjöstaden fortsätter. 
Några andra projekt som är aktuella är renoveringen av 
småbåtshamnen vilket innebär att yrkesfiskarna får en ny 
brygga samt nya lokaler samt arbetet med att ta fram en 
standard gällande rutiner och material vid nybyggnation 
samt renoveringar.
Första ombyggnadsetappen av Nedraby vattenverk är 
färdigställd. Bygglov är beviljat av Tomelilla kommun för 
återstående etapper. 
Arbetet med att REVAQ-certifiera Ystads avloppsrenings-
verk har startats och beräknas vara klart årsskiftet 2012-
2013. Arbetet utförs i samarbete med Sjöbo, Tomelilla 
och Hörby kommun. Denna grupp av mindre kommuner 
är den första som har inlett ett samarbete i detta i arbete.
Trafikenhetens lokala trafikföreskrifter har uppdaterats 
och finns i transportstyrelsens nationella riksdatabas. 
Under 2011 har resurser lagts på att uppdatera kommu-
nens hemsida, så att kunderna hittar relevant informa-
tion. Detta har gett ett gott resultat, då kundsamtal till 
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trafikenheten minimerats. Trafikenheten har skapat en 
parkeringskarta via Google Map som också kan användas 
som en app, där man ger information om antal p-platser, 
handikapplatser med mera.
Även skolmatsedeln finns tillgänglig i mobiltelefonen via 
en app.

Framtid
Kommunen har många fleråriga projekt där Samhällsbyg-
gensförvaltningen kommer att vara involverad. Det är 
nya fritidsanläggningar, etablering inom hamnområdet, 
Sockerbruksområdet, bostäder i Öja för att nämna några. 
Det är alla stora och viktiga projekt men som kommer att 
ställa stora krav på kommunen och på förvaltningen. 
Beslutet om att bygga nya fritidsanläggningar kommer att 
prägla arbetet under några år framöver. Ett nytt badhus 
ska först byggas. Byggstarten är planerad till hösten 2012 
och badhuset ska vara klart 2014. Det ska även byggas en 
ny Österporthall som ska vara klar 2016.

Arbete fortgår med att säkerställa kommunens vattenför-
sörjning. Ombyggnad av reningsverket är också ett måste 
om kommunen ska kunna öka i befolkningsmängd.
Det är fortfarande ett stort tryck på bygglov- och planav-
delningen vilket är positivt då detta är en måttstock att 
Ystads kommun är attraktiv. 
IT-avdelningen står nu med en modern IT-plattform som 
bara väntar på att integreras med alla verksamhetssystem 
som finns i kommunen.
Miljö och klimatfrågorna kommer allt mer i fokus. Arbetet 
med ett hållbart samhälle blir allt tydligare i allt kommu-
nen gör. Några exempel är klimatsmarta och ekologiska 
måltider, samordnad varudistribution samt byggnationer 
med miljöklassning. Frågan är viktig för detta arbete är ju 
en del i vilken kommun och värld vi efterlämnar. En del är 
att lära sig tänka nytt eller göra på ett annat sätt medan i 
vissa fall det behövs ekonomiska medel. 
En annan trend är att myndighetskraven ökar konstant 
inom alla verksamheter, vilket leder till att allt mer resurser, 
både personellt och ekonomiskt, måste läggas på detta. 
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Verksamhet Utfall

2011

Budget

2012

Budget

2013

Plan

2014

Plan

2015

Plan

2016

Fastighetsavdelning

Fastighetsunderhåll kr/kvm 110 116 140 140 140 140
Mediaförsörjning (kr/kvm)
(el, vatten och värme) 171 156 153 150 150 150

Mark- plan och exploateringsfrågor
Antal försålda tomter 30 100 70 70 70 70
Försåld industrimark, kvm 35 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

IT-avdelningen
Antal användare, administration 700 700 700 700
Antal användare, skolan 740 800 800 800
Antal användare, kommunala bolag 150 150 150 150
Totalt antal användare 3 700 3 700 3 700 3 700

Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplaner 9 7 6 7 8 7
Antal godkända översiktsplaner/
fördjupade 1 1 2 1 - 1
Antal pågående detaljplaner 25 25 25 25 25 25
Antal program - 1 - 1 1 1

GIS och Mät
Antal förättningsförberedelser 14 15 15 15 15 15
Antal husutsättningar 117 110 100 100 100 100
Antal grundkartor 13 7 6 7 8 7
Antal nybyggnadskartor 114* 160 130 130 130 130
*varav 64 st enkla nybyggnads-kartor

Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 6 587 6 100 6 500 6 200 6 000 6 000
Mängd brännbart hushållsavfall, 
kg/inv 232 218 230 220 212 212
Mängd matavfall, ton 607 1 000 700 1 000 1 200 1 200

VA-verksamhet
Antal kbm producerat vatten 2 768 639 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000
Antal kbm sålt vatten 2 135 509 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000

Serviceavdelning
Antal portioner, skola 438 000 450 000 445 000 445 000 445 000 445 000
Antal portioner, äldreomsorg 167 000 157 000 162 000 162 000 162 000 162 000
Inköp av ekologiska livsmedel i % 
mot totala livsmedelsbudgeten
För- och grundskola 13% 13% 13% 13% 13% 13%

Samhällsbyggnadsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning
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Samhällsbyggnadsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2013 2014 2015 2016
Fastighetsavdelning     
Energieffektivisering 33,5  6,2  7,0   
Upprustning samlingslokaler 2,0   1,4  0,6  
Fritidsanläggningar 500,0  210,0  80,0  100,0  68,0 
Rivning av byggnader, markreserv  0,1  0,1  0,1  0,1 
Rivning av byggnader, sanerings- o regleringsfast.  0,1  0,1  0,1  0,1 
Summa Fastighetsavdelning  216,4  88,6  100,8  68,2 
      
IT-avdelning     
Utbyte servrar/disk  0,2  0,2  0,2  0,2 
Digital informationshantering  2,0  2,0  2,0  2,0 
Komplettering i televäxeln  0,1  0,1  0,1  0,1 
Summa IT-avdelning  2,3  2,3  2,3  2,3 
     
Teknisk avdelning     
Ystads framtida vattenförsörjning 179,0  60,0  36,0   
Utbyggnad av Ystads ARV 73,0   37,0   
Renovering kring Saltsjöbaden  0,5    
Inköp maskiner/transportmedel  1,0  1,0  1,0  1,0 
Ombyggnader  1,0  19,0   
    - Surbrunnsvägen till bussgata     
    - Regementsgatan     
    - Österportstorg     
Eftersatt underhåll lekredskap  0,7  0,7   
Cirkulationsplats Drottning Marg väg   3,0  2,0  
Källesjövägen    7,8  
GC-vägar, ospecifiserat     10,0 
Utformn gata o mark vid Fridhemsgatan   1,0   
Parkering vid idrottsplatsen    2,7  
Industrigatan, renovering  4,5    
VA inom hamnområdet  4,0    
Trädplanetring, allé o infartsutsmyckning bef gator  0,2  0,2  0,2  0,2 
Diverse årliga investeringar, gata  2,5  2,5  2,5  2,5 
Diverse årliga investeringar, park  0,5  0,5  0,5  0,5 
Diverse årliga investeringar, vatten  3,5  3,5  3,5  3,5 
Bidrag, vatten  -0,5  -0,5  -0,5  -0,5 
Diverse årliga investeringar, avlopp  4,4  4,4  4,4  4,4 
Bidrag, avlopp  -0,4  -0,4  -0,4  -0,4 
Summa Teknisk avdelning  81,9  107,9  23,7  21,2 
     
Serviceavdelning     
Utbyte av köksutrustning  0,8  0,8  0,8  0,8 
Utbyte av städmaskiner  0,2  0,2  0,2  0,2 
Summa Serviceavdelning  1,0  1,0  1,0  1,0 
     
Samhällsbyggnadsnämnd  301,6 199,8 127,8 92,7
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SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR FORTS.

Samhällsbyggnadsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2013 2014 2015 2016 
Serviceavdelning      
Årliga anslag:      
Utbyte av köksutrustning  0,8 0,8 0,8 
      
Utbyte av städmaskiner  0,2 0,2 0,2  
Summa avdelning Serviceavdelningen  1,0 1,0 1,0 

Fritidsanläggningar
Ett nytt badhus ska byggas och vara klart 2014 till en kost-
nad av 285 mkr. Det ska även byggas en ny Österporthall 
för 215 mkr, som ska vara i drift 2016.

Ystads framtida vattenförsörjning
Kommunen har påbörjat ombyggnationen av Nedraby 
vattenverk. Ombyggnaden är indelad i flera etapper, vilka 
beräknas vara färdigställda i december 2014 till en to-
talutgift på 179,0 mkr.

Utbyggnad av Ystads avloppsreningsverk
I den uppdaterade beräkningen för utbyggnadsbehoven 
av Ystads avloppsreningsverk beräknas en totalutgift på 
73 mkr. I kalkylen har endast hänsyn tagits till de krav 
som kommunen förmodar att Länsstyrelsen kommer att 
ge kommunen. Den slutliga kostnadsbilden bestäms dock 
ytterst av vilka krav som kommer att fastställas vid en ny 
tillståndsprövning, vilka tekniska lösningar som väljs för 
den framtida reningen och slambehandlingen samt vilka 
renoverings- och moderniseringsbehov som fastställs ef-
ter en mer noggrann statusbesiktning.

Energieffektivisering 
Enligt EU direktiv så ska energianvändningen i byggnads-
sektorn minska med 20 % till år 2020 i förhållande till vad 
det var år 1995. Kommunen har genomfört en klimat- 
och energiinventering av fastighetsbeståndet. Resultatet 
av kartläggningen har gett förslag på åtgärder för att nå 
de krav som finns för att minska energianvändningen.
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Socialnämnd - Social Omsorg

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2012 2013 2014 2015 2016
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  483,5 499,9 500,5 502,5 502,5
varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  0,4 0,4 

Socialnämndens verksamhetsidé
Socialnämnden ska med respekt för den enskildes behov 
och integritet och i nära samverkan med andra myndig-
heter och institutioner, anhöriga och andra intressenter 
bedriva en verksamhet som förebygger, fördröjer, begrän-
sar och motverkar konsekvenserna av funktionsnedsätt-
ningar och sociala problem. Fokus ska finnas på förebyg-
gande insatser. Dessutom ska nämnden organisera ett 
samordnat arbete så att tidigare gemensamma bedöm-
ningar görs och kompletterande förslag till att stärka barn 
och ungdomars förmåga. 

Huvudsakligt ansvarsområde
Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och vad som i lag och förordning och övriga 
tillämpliga bestämmelser sägs om socialnämnd. Nämn-
den ska även fullgöra därmed jämförliga uppgifter enligt 
lämplig lagstiftning. Socialnämnden ansvarar också för in-
formationen om socialtjänsten i kommunen.
Dessutom ansvarar nämnden för:
•	 Den kommunala hälso- och sjukvården
•	 Familjerådgivningen i kommunen
•	 Alkoholtillsynen i kommunen
•	 Handläggning av ärenden om stöd och service åt 

funktionshindrade (LSS)
•	 Kommunens flyktingmottagande
•	 Handläggning av och parkeringstillstånd till rörelse-  

hindrade
•	 Handläggning av ärenden om bostadsanpassnings- 

bidrag
•	 Rådgivning i hushållsbudget- och skuldsaneringsä-

renden
•	 Kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsområ-

det utöver det som handläggs av Arbetsmarknads-
enheten

Verksamhetsöversikt
Med bakgrund av 2011 års utveckling och det faktum att 
det blir fler äldre i kommunen, finns behov av fler särskilt 
boendeplatser i kommunen. Hösten 2011 skulle 36 lägen-
heter stått färdiga enligt planeringen, men processen har 
dragit ut på tiden. Fastigheten i Västra Sjöstaden utlovas 
nu stå klart till sommaren 2013. Situationen som uppstått 
är en påfrestning för de ofta mycket gamla i behov av sär-
skilt boende. Även färdigställande av ett trapphusboende 
har fördröjts ett år.
Den allt större bristen på boende i kommunen, i synner-
het för den stödbehövande gruppen, är det enskilt största 
hindret för ett socialt fungerande liv. Detta hotar även den 
flyktingmottagning som Ystad förbundit sig till och utan 
ett tryggt boende fungerar inte en personlig eller social 
utveckling för någon.
Mängden ärenden/insatser, dess komplexitet och kostna-
der ökar inom alla verksamhetsgrenar. Inom Individ- och 
Familjeomsorgen ökar behovet av stöd och skydd till barn 
och ungdom. Missbruket ökar och med det placeringarna. 
Inom hälso- och sjukvårdsområdet pågår förskjutning av 
vården från slutenvården till öppenvård och den kommu-
nala hälso- och sjukvården. Detta samtidigt som antalet 
personer som är 80 år och äldre ökar vilket visar sig i bris-
ten på särskilda boenden, men också i ökade hjälpmedels-
förskrivningar och bostadsanpassningar. 
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Framtid
Ystad-Simrishamn har utgjort ett av 14 modellområden i 
Sverige som på regeringens uppdrag med stöd av Sveriges 
Kommuner och Landsting eftersträvat en större samver-
kan och säkrare metoder i syftet att förbättra barn och 
ungdomars psykiska hälsa. 
Social Omsorg arbetar sedan åratal tillbaka med en håll-
bar ekonomisk hushållning. Förebyggande av tidiga sam-
ordnade insatser utgör en hörnsten i den strategin. 
Sedan tre år tillbaka arbetar förvaltningen i nära samarbe-
te med Trafikverket, Göteborgs tekniska högskola och fö-
retaget WSP, med att ta fram ett ruttoptimeringsverktyg. 
Genom att minimera färdtid, planeringstid och kringtid 
ökar den möjliga insatsen i den öppna hemvården. Även 
ändrade biståndsriktlinjer, extern enhet för larmmottag-
ning och nyckelfria lås skapat ett växande kapacitetsut-
rymme i den öppna hemtjänsten. Detta utan att någon 
tvingas ”springa” fortare.

Med kommunens åldrande befolkning blir alltfler så kall-
lade multisjuka. Regeringen avsätter nu avsevärda medel 
för att kommuner och landsting i samverkan ska finna 
vägar att bättre möta denna svåra problematik för den 
drabbade. Man vet ifrån studier att alltför omfattande 
och motstridig medicinering och den brist på information 
som detta är orsakat av, är ett av eller möjligen det största 
problemet. En annan organisation av arbetsinsatser och 
ansvar mellan region och kommunal sjukvård skulle kun-
na minska bland annat påfrestande förflyttningar mellan 
slutenvård och det egna hemmet. Gränssnitten mellan 
sjukvårdshuvudmännen ses nu över i en statlig utredning 
och kan komma att innebära ett vidgat, dock skatteväxlat 
hälso- och sjukvårdsansvar för kommunerna.
Hjälpmedelscentralen i Östra Skåne, HÖS, kommer framåt 
arbeta med renovering av hjälpmedel i större omfattning 
än man hittills gjort. Arbetssättet har hittills präglats av en 
ekonomisk slit- och släng hantering på grund av det låga 
så kallade restvärdet på begagnade hjälpmedel. 

Foto: Peter Nilsson
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Socialnämnd - Social Omsorg

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2013 2014 2015 2016 
Investering larm 1,5 1,5    
Reservkraftaggregat Västra Sjöstaden 1,2 1,2    
Ombyggnad Löderupsgården 8,0  6,0   
Inventarier till Löderupsgården 0,1  0,1  
Nytt äldreboende 65,0   2,0 20,0
Nytt LSS-boende 14,4  0,4 4,0 10,0 
Inventarier nytt LSS-boende 0,2    0,2 
SUMMA SOCIAL OMSORG  2,7 6,5 6,0 30,2

Verksamhetsmått

Verksamhet
Utfall
2011

Budget
2012

Budget
2013

Plan
2014

Plan
2015

Plan
2016

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
- Antal helårsplatser 65 71 75 75 75 85
Korttidsboende
- Antal helårsplatser 10 10 10 10 10 10

Individ och Familjeomsorg
Försörjningsstöd 413 400 410 410 410 410
- Antal vårddygn i hem för vård eller 
boende
- Vuxna 2 629 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
- Barn och ungdomar 2 831 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
Antal vårddygn i familjehem 6 498 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

Vård och Omsorg
Gruppboende äldromsorg
- Antal helårsplatser 290 308 322 318 318 318
Korttidsplatser Kristallen
- Antal helårsplatser 30 30 30 30 30 30
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Antal besök dagvård (beläggning 
100%) 6 477 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700

Nytt äldreboende / nytt LSS-boende
Då antalet äldre i kommunen ökar blir det troligtvis behov 
av fler äldreboendeplatser/LSS-platser. En särskild studie 
kring det långsiktiga behovet av särskilda boenden och 
LSS-boenden ska vara klar under 2012. 

Ombyggnad Löderupsgården
I budget för 2012 finns 2,0 mkr för ombyggnad av en 
avdelning på Löderupsgården. Den totala utgiften för två 
avdelningar beräknas nu istället till 4,0 mkr per avdel-
ning det vill säga totalt 8,0 mkr. För att bygga om de två 
avdelningarna krävs ytterligare 6,0 mkr som budgeteras 
år 2014.
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Revision

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2012 2013 2014 2015 2016
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Verksamhetsöversikt
I enlighet med kommunallagens krav  ska revisorerna 
granska all verksamhet som bedrivs inom  nämndernas 
verksamhetsområden. Revisorerna ska också genom lek-
mannarevisorerna granska den verksamhet som bedrivs 
i kommunens bolag AB Ystadbostäder, Ystad Industri-
fastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, 
Ystads Teater AB, AB Ystad Saltsjöbad och Ytornet AB. 
Revisorerna i Ystads kommun är tillika revisorer för Sydös-
tra Skånes Samarbetskommitté.

Revisorerna ska bedöma om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorerna ska granska styrelsens och nämndernas verk-
samhet i den omfattning som anses motiverat. 

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige un-
derlag för ansvarsprövning. Revisorerna ska återkoppla re-
sultatet av genomförda granskningar till de områden som 
granskats. Detta ska ske genom presentation av gransk-
ningarna, dialoger och överlämnande av granskningsrap-
porter. Resultatet av djupgranskningar ska även överläm-
nas fortlöpande till fullmäktige.

Revisorerna anlitar Ernst & Young AB som sakkunnigt bi-
träde.
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Kommunstyrelse - Finansiering

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2012 2013 2014 2015 2016
Skatteintäkter  1 197,2 1 253,0 1 293,0 1 340,3  1 391,5 
Finansnetto  -7,7 -15,4 -29,2 -39,4 -42,1 
Intern ränta  55,4 41,0
Avskrivningar  -87,4 -92,4 -109,5 -109,3 -121,8
Kapitaltjänstkostnader  -0,5 8,6   
Oförutsett  19,0 43,3 68,8 94,8 121,4
SUMMA
NETTOINTÄKTER (mkr)  1 176,0 1 238,1 1 223,1 1 286,4 1 349,0

Verksamhet
Skatteintäkter
Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos 
från 2012-04-26 som ligger till underlag för beräkning av 
Ystads kommuns skatteintäkter.

Finansnetto
Under hela perioden 2012 – 2016 prognostiseras nega-
tiva finansnetton. Detta är resultatet av höga investerings-
volymer med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i 
beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:
2012 – 3,25 %
2013 – 3,75 %
2014 – 4,25 %.
2015 – 4,50 %.
2016 – 4,50 %.

Avskrivningar
Avskrivningar är beräknade med en genomsnittlig pro-
centsats på budgeterade investeringar. 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas 
månaden efter beräknat anskaffandet/färdigställandet.

Intern ränta
Internräntan är kostnadsneutralt för kommunen. Belop-
pet inkluderar investeringar till och med 2011-12-31. 
Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommu-
nens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga 
finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. In-
ternräntan för år 2013 har fastställts till 2,9 %, enligt re-
kommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Oförutsedda behov
I kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov finns 
avsatt medel för kompensation för löneökningar enligt 
centrala överenskommelser som förväntas under kom-
mande år. Det finns också pengar för kompensation till 
alternativa driftsformer. De medel som är avsatta är:
2013 – 43,3 mkr
2014 – 68,8 mkr
2015 – 94,8 mkr
2016 – 121,4 mkr






