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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 46%
Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbund ca 35%
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%

Kommunens organisation



Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

4

Förvaltningsberättelse

Periodresultat 
Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för årets 
åtta första månader på 42,8 mkr. För motsvarande period 
föregående år var resultatet 64,1 mkr. I periodresultatet 
ingår en minskning av semesterlöneskulden med 14,7 
mkr sedan årsskiftet. Om man bortser från semesterlöne-
skuldens påverkan på resultatet så är kommunens resultat 
28,1 mkr.

Helårsprognos 
Årets förväntade resultat för 2014 blir ett överskott på 
18,2 mkr. Det är 13,2 mkr bättre än den ursprungsbudget 
som beslutades för 2014, där årets överskott var 5,0 mkr. 
Det budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudge-
ten uppgår för närvarande till 1,0 mkr. 
En stor positiv budgetavvikelsen på totalt 15,5 mkr åter-
finns inom finansieringen. De största förbättringarna är 
att finansnetto förväntas bli 9,2 mkr bättre än budget och 
att skatteintäkterna förväntas bli 5,1 mkr högre än bud-
get.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas 
sammanlagt uppgå till + 1,7 mkr. Det finns en negativa 
avvikelse och den har socialnämnden som prognostiserar 
ett underskott på 5,7 mkr. Kommunstyrelsens förvalt-
ning, ledning och utveckling, prognostiserar ett överskott 
med 3,9 mkr, överförmyndarnämnden prognostiserar ett 
överskott med 0,1 mkr, barn- och utbildningsnämnden 
har en prognos på 1,0 mkr och samhällsbyggnadsnämn-
den förväntas ha ett överskott på 2,4 mkr.
För de övriga nämnderna är den ekonomiska prognosen 
ett nollresultat.
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Balanskravet
I Kommunallagen 8 kap § 5 finns ett så kallat balanskrav. 
Kravet innebär att kommunen varje år ska ha intäkter som 
överstiger kostnaderna. Om kostnaderna något år ändå 
skulle överstiga intäkterna ska det negativa resultatet 
återställas inom de tre närmast följande åren. Beslut om 
sådan reglering ska fattas i budgeten senast det tredje 
året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Resul-
tatet per 2014-08-31 är positivt, och även prognosen för 
årets resultat är positiv. Ystads kommun kommer att klara 
balanskravet. I periodens resultat finns det en reavinst på 
1,4 mkr, vilket betyder att balanskravsresultatet är 1,4 mkr 
sämre än kommunens totala resultat.

Utveckling av skatteintäkterna 
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. 
Under 2013 ökade antalet arbetade timmar i hyfsad takt. 
Samtidigt växte pensionsinkomsterna ovanligt mycket 
tack vare indexhöjning, en positiv effekt av balanseringen 
av det allmänna pensionssystemet och ett ökat antal pen-
sionärer. För 2014 räknar SKL med att skatteunderlaget 
växer i samma takt som det historiska genomsnittet. 

Befolkning
Vid årsskiftet 2013/2014 uppgick antalet invånare i 
Ystads kommun till 28 623. Folkmängden ökade under 
2013 med 65 personer det vill säga med 0,2 %. Ökningen 
innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % 
i genomsnitt årligen, inte uppnåddes för året. Landet i sin 
helhet ökade med 0,9 %, och det var samma ökning som 
Skåne län.
Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den se-
nast 10-årsperioden har varit 0,6 %.
Den 30 juni var befolkningen i Ystads kommun 28 733, 
det vill säga 110 fler än vid årsskiftet. Födelsenettot var 
minus 40 personer och flyttningsnettot var plus 150 per-
soner. Preliminär befolkning per den 2 september var 
28 785 personer, det vill säga en ökning med 162 per-
soner.

Ränta och inflation
Riksbanken meddelade i juli 2014 att reporäntan sänks 
med 0,5 procentenheter till 0,25 procent samtidigt som 
räntebanan revideras ner påtagligt. För att bidra till att 
inflationen stiger mot inflationsmålet på 2 procent beslu-
tade Riksbankens direktion vid sitt penningpolitiska möte 
den 3 september att lämna reporäntan oförändrad på 
0,25 procent.
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. 
Inflationen är fortsatt låg. I juli uppgick KPI – och KPIF-
inflationen till 0,0 respektive 0,6 procent mätt som årlig 
procentuell förändring.
Sveriges Kommuner och Landsting har i augusti prognos-
tiserat samma inflation för hela 2014. Samma bedömning 
har Konjunkturinstitutet i sina prognoser.
KPI-inflationen, som inkluderar direkta effekter av ränte-
förändringar, kommer att stiga snabbare än KPIF-inflatio-
nen. Det beror på att när Riksbanken höjer reporäntan 
kommer även hushållens boräntor att stiga, vilket påver-
kar KPI men inte KPIF. Under perioder med stora ränteför-
ändringar ger KPIF en bättre bild av inflationstrycket.

Redovisningsprinciper
Vid upprättande av denna delårsrapport har samma re-
dovisningsprinciper tillämpats som i den senaste årsredo-
visningen. 
Helårsprognos avseende resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys och nyckeltal för kommunen baseras 
på ekonomiavdelningens bedömningar. Förvaltningarnas 
bedömningar framgår av inlämnat material. För bolagen 
och kommunalförbunden baseras rapporten med prog-
noser på infordrade uppgifter från dessa.

Pensioner
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgick 2014-08-31 till 681,3 mkr, va-
rav 626,1 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 92 % ligger utanför balansräkningen. Ur ett risk-
perspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld 
eftersom några medel inte finns fonderade för att möta 
de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska 
regleras.
Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pen-
sionsskulden, har minskat från 647,0 mkr vid årsskiftet 
till 626,1 mkr. 

Likvida medel
Likviditeten uppgick 2014-08-31 till 229,2 mkr.
Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen på hela 
koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet 
ingår. Den totala behållningen ska således ses tillsammans 
med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen.

Skulder och avsättningar
Under de första åtta månaderna har kommunens totala 
låneskuld ökat med 460,0 mkr till 1 806,7 mkr. Den del 
av låneskulden som är hänförligt till kommunen är 811,4 
mkr och den del som vidareutlånats till bolagen är 995,3 
mkr.



Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

6

I periodresultatet finns det inräknat en semesterlöne-
skuldminskning med 14,7 mkr. Semestern arbetas in un-
der hela året, men personalen tar i huvudsak ut sin se-
mester under sommaren. Personalen har i augusti oftast 
en skuld till sin arbetsgivare som tjänas in under resten 
av året. Detta förhållande bör man ta hänsyn till när man 
analyserar periodens resultat.

Finansnetto
Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till mi-
nus 3,8 mkr. Totalt är kostnader på 43,7 mkr och intäkter 
på 40,1 mkr budgeterade under finansnetto för år 2014. 
Räntenivån är för närvarande extremt låg, vilket påverkar 
kommunens räntekostnader positivt. För helåret 2014 
prognostiseras finansnettot bli 9,2 mkr bättre än budget. I 
prognosen finns en förväntad utdelning på totalt 14.0 mkr 
från bolagen, vilken blir en finansiell intäkt i kommunen. 

Investeringar
204,2 mkr har kommunen nettoinvesterat under årets 
första åtta månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2014 och årets till-

läggsanslag är 529,7 mkr. Detta innebär att 39 % av 
total investeringsbudget är förbrukad så här långt. En-
ligt förvaltningarna förväntas 164,8 mkr av årets budget 
inte förbrukas under året, vilket betyder att årets investe-
ringsutgift beräknas bli ungefär 364,9 miljoner. Den i sär-
klass största investeringsutgiften under årets första åtta 
månader är 108,7 mkr för Ystads Arena. Det finns också 
fyra andra investeringsutgifter som är förhållandevis sto-
ra. Ystads framtida vattenförsörjning har en utgift på 20,9 
mkr, Köpingebro skola har en utgift på 16,8, Färjeläge 4 
har en utgift på 12,5 och utgiften för årets sandfodring 
är 10,0 mkr.

Väsentliga personalförhållanden
Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, 
har hittills under året varit lägre i jämförelse med 2012 
och 2013. 
Antalet tillsvidareanställda personer omräknat till heltider 
har under året varit 1 754 st. Detta betyder en ökning 
sedan förra årsskiftet.
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Borgensåtaganden
Borgensåtaganden till Kommuninvest har förnyats under 
året.
I övrigt har inga nya borgensåtaganden ingåtts under 
årets första åtta månader. 

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 och 
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.

Alla de tre övergripande finansiella målen har uppnåtts 
per 140831. Prognosen för helåret visar att två av målen 
kommer att uppfyllas. Det mål som inte uppfylls beror på 
att det prognostiserade resultatet på 18,2 mkr inte ham-
nar i samma nivå som förra årets resultat som var 35,8 
mkr.

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 tre av fem målområden är i hög 
grad uppfyllda medan två målområden endast är delvis 
uppfyllda. 

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

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 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”.
Planberedskapen är god, det finns planer för cirka 300 
lägenheter i flerbostadhus, 275 i gruppbostäder, 100 fri-
liggande tomter samt ny industrimark på Östra industri-
området.
Ombyggnad av Ystads reningsverk har påbörjats och sista 
etappen av Nedraby vattenverk pågår
Busslinje 5 har börjat trafikera Saltsjöbaden, vilket nu ger 
möjlighet till att åka kollektivtrafik till stranden.
Nytt omklädningsrum vid motionsslingan i sandskogen 
har färdigställts.
Tillgången på platser i särskilda boende inom Vård och 
omsorg är för tillfället god. Fortfarande saknas platser i 
gruppboende inom Funktionsnedsättning och socialpsy-
kiatri
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. Folkmängden har ökat med ungefär 160 
personer jämfört med 31 dec 2013.

Målet är delvis uppfyllt.
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* 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 verksamheter. Detta utbud gäller 
både pedagogisk inriktning såväl som möjlighet för vård-
nadshavare att få tillgång till, en för barnet, passande vis-
telsetid 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 deltagit i fyra medborgarundersökningar 
och i samtliga har kommunens resultat legat högt över 
genomsnittet 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.
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.
Ett införande av ÄBIC (Äldres behov i centrum), inom vård 
och omsorg kommer innebära att fokus ändras från insat-
ser till behov. Detta skapar möjligheter för brukaren att 
kunna påverka innehållet i sin omsorg på ett annat sätt.
På frågor angående arbets- och lärandemiljön som elever 
i olika årskurer besvarar vissa att de i hög grad trivs och 
känner sig trygga i skolan. Behörigheten till gymnasiesko-
lan för kommunens elever är fortsatt hög. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöpers-  
 spektiv

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

Analys 
Energieffektiviseringen inom fastighetsbeståndet fortsät-
ter som planerat enligt ”Ystadmodellen”. 
Kommunen gör kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten 
på fem olika platser inom tätorten sen 2006.
Resultatet av genomförda luftmätningar visar att värdena 
håller sig väl under rekommenderad högsta nivå. 
Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. Projektet för 
samordnad varudistribution förväntas ge positiva miljöef-
fekter.
Ystads invånare har fått bättre dricksvatten sedan Ned-
raby vattenverk byggts om.

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 optimerar transporter genom noga pla-
nering av besök inom hemtjänst och hemsjukvård. Cyklar 
används där det är möjligt och flertalet av bilarna är mil-
jöklassade. 
Samlaren – insamling av batterier, lampor, mindre elavfall 
finns på flera ställen i kommunen.

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 förväntas få ett positivt resultat. Två av de tre 
övergripande finansiella målen kommer att uppfyllas med  
nuvarande prognos. Ett av målen kommer inte att upp-
fyllts. Kostnadseffektiviteten måste ständigt höjas, det vill 
säga att det måste hela tiden produceras mer verksamhet 
i förhållande 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 94,9 %, vilket är un-
der målsättningen på 97,0 %.
Verksamheten arbetar kontinuerligt för att höja persona-
lens kompetens, öka ansvarstagandet, utveckla och sti-
mulera personlig kreativitet. Utvecklingssamtal sker årli-
gen. Medarbetarenkät genomfördes under hösten 2013. 
Resultatet av undersökningen är i likhet med tidigare år 
väldigt bra och i synnerhet vad gäller arbetsmiljödelen. 
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.
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UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA 
MÅL (tertialresultat)

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: Relationen per 140831 är 5,0 %.
Målet är uppfyllt.

Prognos: Relationen per 141231 beräknas bli 1,3 %.

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

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhål-
lande till år 2013 är 0,0 %. Periodens ökningstakt av skat-
teintäkterna är 1,4 %.
Målet är uppfyllt.

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 3,1 %. 
Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag beräknas 
bli 1,6 %.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Periodresultatet är positivt med 42,8 mkr vilket ger 
en ökning av egna kapitalet med 3,1 %. 
Målet är uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 141231 be-
räknas bli 17,2 mkr. Detta gör att det egna kapitalet ökar 
med 1,3 %. Inflationsprognosen för 2014 är 0,0 %.

Sammanfattning: Alla de tre övergripande finansiella 
målen har per 140831 uppnåtts. Prognosen för helåret 
visar att två av målen kommer att uppfyllas. Det mål som 
inte uppfylls beror på att det prognostiserade resultatet 
på 18,2 mkr inte hamnar i samma nivå som förra årets 
resultat som var 35,8 mnkr.
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Finansiella rapporter, kommunen

  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat 
Resultaträkning (mkr)  14.08.31 14.12.31 14.12.31 13.08.31 13.12.31 
  
Verksamhetens intäkter Not 1 287,3  510,6  443,8  279,8 425,0 
     varav jämförelsestörande post  - - - 20,0 20,0 
Verksamhetens kostnader      Not 1 -1 030,7 -1 676,0 -1 612,1 -992,0 -1 552,7 
Avskrivningar Not 2 -67,5  -108,9  -108,9  -62,2 -99,9 
Verksamhetens nettokostnader  -810,9 -1 274,3 -1 277,2 -774,4 -1 227,6 
Skatteintäkter            Not 3 740,7  1 111,5 1 099,3 717,3 1 072,7 
Generella statsbidrag 
och utjämning            Not 4 116,8 175,3  182,4  129,0 194,1 
Finansnetto Not 5 -3,8 5,7  -3,5  -7,8 -3,4 
    varav jämförelsestörande post  - - - 1,6 2,2 
   
Årets resultat  42,8 18,2 1,0 64,1 35,8 
  
       
      
  Utgående Prognos  Utgående Utgående 
  balans utg. bal.  balans balans 
Balansräkning (mkr)  14.08.31 14.12.31  13.08.31 13.12.31 
   
Anläggningstillgångar Not 6 3 190,4 3 311,2  2 676,8 2 812,7 
Omsättningstillgångar Not 7 485,5 370,8  447,3 373,5 
   
S:a tillgångar  3 675,9 3 682,0  3 124,1 3 186,2 
   
Eget kapital  1 385,7 1 385,7  1 349,9 1 349,9 
   varav avsatt till resultatutjämningsreserv 83,4 83,4  60,9 83,4
Årets resultat  42,8 18,2  64,1 35,8 
S:a eget kapital Not 8 1 428,5 1 403,9  1 414,0 1 385,7 
   
Avsatt till pensioner Not 9 30,5 29,7  29,3 31,0 
S:a avsättningar   30,5 29,7  29,3 31,0 
   
Långfristiga skulder  1 818,2 1 868,2  1 266,1 1 369,7 
Kortfristiga skulder Not 10 398,7 380,2  414,7 399,8 
S:a skulder  2 216,9 2 248,4  1 680,8 1 769,5 
   
S:a eget kapital och skulder  3 675,9 3 682,0  3 124,1 3 186,2 
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Finansiella rapporter, kommunen

   Resultat Prognos Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)   14.08.31 14.12.31 13.08.31 13.12.31
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster   42,8 18,2 64,1 35,8
Justering för av- och nedskrivningar   67,5 108,9 62,2 99,9
Ökning/minskning avsättningar  Not 11 -0,5 -1,3 1,1 2,8
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg   -1,4 -1,4 -0,1 -0,6
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital   108,4 124,4 127,3 137,9
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -33,1 -25,0 -66,0 -4,5
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  4,5 4,0 8,2 -7,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -1,1 -19,6 33,0 18,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten  78,7 83,8 102,5 144,6
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -205,4 -365,2 -193,4 -336,8
Omklassificering till omsättningstillgång   - - - -
Försäljning av materiella anläggningstillg   3,3 3,3 7,1 9,4
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -0,4 -0,4 - -
Försäljning av finansiella anläggningstillg   - - - -
Investeringsinkomster  Not 12 1,2 1,6 0,8 3,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -201,3 -360,7 -185,5 -323,6
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring låneskuld   448,4 498,4 27,3 130,9
Ökning/minskning långfristiga fordringar  -242,5 -242,5 137,6 102,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  205,9 255,9 164,9 233,5
     
Årets kassaflöde   83,3 -21,0 81,9 54,5
Likvida medel vid periodens början   145,8 145,8 91,3 91,3
Likvida medel vid periodens slut  Not 13 229,1 124,8 173,2 145,8
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader 
    
Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.      
20,0 Mkr år 2013 avser återbetalning av premier från AFA Försäkring för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielse- 
försäkring avseende åren 2005 och 2006.     
     
Not 2 Avskrivningar 
    
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 
Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar tom augusti 2014.      
   
Not 3 Skatteintäkter     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 14.08.31 14.12.31 14.12.31 13.08.31 13.12.31
Kommunalskatt 738,8 1 108,1 1 099,3 719,3 1078,9
Slutavräkning 2014 (2013) 3,0 4,5  -5,1 -6,9
Slutavräkning 2013 (2012) -1,1 -1,1  3,1 0,7
Summa 740,7 1 111,5 1 099,3 717,3 1 072,7
     
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 14.08.31 14.12.31 14.12.31 13.08.31 13.12.31
Inkomstutjämningsbidrag 125,4 188,2 196,4 129,5 194,3
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning     
inkl LSS -52,7 -79,1 -78,6 -44,4 -66,7
Strukturbidrag 2,0 3,0 3,0 - -
Införandebidrag 1,9 2,9 2,6 - -
Regleringsbidrag/avgift 4,4 6,6 6,1 8,7 13,0
Kommunal fastighetsavgift 35,8 53,7 52,9 35,2 53,5
Summa 116,8 175,3 182,4 129,0 194,1
     
Not 5 Finansnetto 
    
Finansiella intäkter uppgår till 17,5 mkr och finansiella kostnader till 21,3 mkr.    
Av ränta på pensionsskulden år 2013 beror 1,6/2,2 mkr på sänkning av diskonteringsräntan och klassificeras som 
jämförelsestörande post.     
     
Not 6 Anläggningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 14.08.31 13.08.31 13.12.31  
Materiella anläggningstillgångar  2 159,3 1 923,6 2 024,5  
       varav mark byggnader och tekn. anl 2 119,8 1 880,2 1 980,6  
                 maskiner och inventarier 39,5 43,4 43,9  
Finansiella anläggningstillgångar  1 031,1 753,2 788,2  
       varav värdepapper, andelar mm 30,4 30,0 30,0  
                  långfristiga fordringar 1 000,7 723,2 758,2  
S:a anläggningstillgångar 3 190,4 2 676,8 2 812,7  
     
Not 7 Omsättningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 14.08.31 13.08.31 13.12.31  
Exploateringsfastigheter 10,6 - 15,1  
Fordringar 245,7 274,1 212,6  
Kassa och bank 229,2 173,2 145,8  
S:a omsättningstillgångar 485,5 447,3 373,5  
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Not 8 Eget kapital     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 14.08.31 13.08.31 13.12.31  
Eget kapital 1 428,5 1 414,0 1 385,7  
     varav periodens resultat 42,8 64,1 35,8  
            Kommungemensamt 1 068,6 1 040,6 1 040,6  
            Hamnfond 111,5 103,5 103,5  
            Pensionsavsättning 202,8 202,8 202,8  
            Sociala investeringar 2,8 3,0 3,0  
     
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 60,9 mkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserv. 
Av årets resultat 2013 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 22,5 mkr till resultatutjämningsreserv. 

 
Not 9 Avsatt till pensioner     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 14.08.31 13.08.31 13.12.31  
Avsättning för pensioner exkl visstids-     
och avtalspension 21,4 21,0 21,3  
Avsättning för särskild avtalspension samt     
visstidspension 3,1 2,6 3,6  
Avsättning för särskild löneskatt 6,0 5,7 6,1  
Summa 30,5 29,3 31,0  
     
Not 10 Kortfristiga skulder     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 14.08.31 13.08.31 13.12.31  
Kortfristig skuld till koncernföretag 80,3 101,5 102,4  
Leverantörsskulder 22,8 26,4 56,4  
Exploateringsfastigheter - 0,4 -  
Övriga kortfristiga skulder 128,9 149,5 76,9  
Upplupna kostnader o förutbet int 166,7 136,9 164,1  
     varav årets avgiftsbest ålderspens inkl löneskatt  24,7 23,5 35,4  
S:a kortfristiga skulder 398,7 414,7 399,8  

Not 11 Ökning/minskning avsättningar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 14.08.31 13.08.31 13.12.31  
Ingående värde 31,0 28,2 28,2  
Periodens förändring exkl visstidspens etc 0,1 1,1 1,4  
     varav räntekostnad -0,2 -1,7 2,3  
     varav utbetalningar 1,1 0,9 -1,5  
Periodens förändring visstid- och särskild avtalspens -0,5 -0,2 0,8  
     varav räntekostnad 0,0 -0,1 0,1  
     varav utbetalningar 0,5 0,4 -0,5  
Periodens förändring särskild löneskatt -0,1 0,2 0,6  
Utgående värde 30,5 29,3 31,0  
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Not 12 Investeringsinkomster 
    
1,2 mkr av årets inkomster avser anslutningsavgifter     
     
Not 13 Likvida medel vid årets slut
     
Av likvida medel vid periodens slut utgör 80,7 mkr nettoskuld till koncernföretag.     
  
Övrigt 
    
Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr: 14.08.31 13.08.31 13.12.31  
Avgiftsbestämd ålderspension 24,7 23,5 35,4  
Avsättning till pensioner 30,5 29,3 31,0  
Pensionsförpliktelse 626,1 663,7 651,1  
Total pensionsskuld 681,3 716,5 717,5  
     
Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i  
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per 2014-06-30  
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.   
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar  
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd  
borgensförbindelse. 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  
medlemskommunernas repektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.    
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 274 758 mkr och  
totala tillgångar till 276 295 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 471 mkr och  
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 486 mkr. 
    
Redovisningsprinciper
     
Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.   
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Räntebindningstid   Räntebindningsstrategi  
   Normportfölj  Andel 
Ränteförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2014-08-31
0 - 1 625 000 25% 50% 34%
1 - 3 688 700 10% 40% 38%
3 - 5 393 000 10% 40% 22%
5 - 7 100 000 0% 20% 6%
7 - 10 0 0% 20% 0%
Summa 1 806 700   100%

Långfristiga skulder  
Låneportföljens storlek och sammansättning  
Bank /Kredit- Räntetyp Belopp Snitt-
institut (fast/rörligt) (kkr)  ränta
Handelsbanken Fast 30 000 2,61%
Nordea Rörligt 145 000 1,20%
Kommuninvest Fast 1 464 700 2,48%
Kommuninvest Rörligt 142 000 1,15%
Dexia Fast 25 000 4,65%
Summa  1 806 700 2,28%

Kapitalbindningstid   Kapitalbindningsstrategi  
   Normportfölj Andel 
Kapitalförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2014-08-31
0 - 1 625 000 0% 30% 34%
1 - 3 688 700 0% 40% 38%
3 - 5 393 000 0% 40% 22%
5 - 7 100 000 0% 40% 6%
7 - 10 0 0% 40% 0%
Summa 1 806 700   100%

Handels-
banken 30

Nordea 145 

Kommun-
invest 1 606,7

Dexia 25 

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)

Fast 84%

Rörligt 16%

Andelen fast respektive rörlig ränta
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Sammanfattning nämnderna

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Drift, nettokostnader mkr 14.08.31 14.08.31 14.08.31 14.12.31 14.12.31 prog/budg 
    
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -38,4 -42,3 3,9 -59,7 -63,6 3,9 
Kommunstyrelse -
Kommunalförbund -79,6 -81,3 1,7 -122,0 -122,0 - 
Kommunstyrelse - Hamn 7,3 5,3 2,0 8,0 8,0 - 
Överförmyndarnämnd -1,9 -1,7 -0,2 -2,3 -2,4 0,1 
Barn- och Utbildningsnämnd -294,1 -310,7 16,6 -460,8 -461,8 1,0 
Kulturnämnd -17,9 -18,4 0,5 -27,6 -27,6 - 
Myndighetsnämnd -0,2 -0,2 0,0 -0,3 -0,3 - 
Samhällsbyggnadsnämnd -37,8 -47,2 9,4 -68,6 -71,0 2,4 
Socialnämnd -356,3 -354,9 -1,4 -537,8 -532,1 -5,7 
Revision -0,5 -0,7 0,2 -1,1 -1,1 - 
Summa -819,4 -852,1 32,7 -1 272,2 -1 273,9 1,7 
Finansiering o kommun-
gemensamt 862,2 848,1 14,1 1 290,4 1 274,9 15,5 
    
TOTALT 42,8 -4,0 46,8 18,2 1,0 17,2 
    
     
       
      
 

  
 Utfall Prognos Budget Avvikelse   
Investeringar mkr 14.08.31 14.12.31 14.12.31 prog/budg   
    
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -10,1 -15,7 -21,4 5,7   
Kommunstyrelse - Hamn -15,8 -29,0 -40,0 11,0   
Barn- och Utbildningsnämnd -1,5 -5,6 -5,8 0,2   
Samhällsbyggnadsnämnd -175,6 -312,3 -459,4 147,1   
Socialnämnd -1,2 -2,3 -3,1 0,8   
    
TOTALT -204,2 -364,9 -529,7 164,8   
       
    

Under Kommungemensamt redovisas pensioner och per-
sonalförsäkringar för samtliga anställda samt fackliga 
kostnader.

I Finansiering ingår skatter, generella statsbidrag och ut-
jämning, räntekostnader/intäkter, intern ränta, kapital-
kostnader, aktieägartillskott med mera.  
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Kulturnämnd
Även denna sommar har varit full av kulturarrangemang i 
Ystads kommun. Fem operauppsättningar, Ystads Sweden 
Jazz Festival, allsång i Norra Promenaden, friluftsteater i 
Marsvinsholm, familjeföreställningar i Åbergs trädgård, 
dramatiserade stadsrundvandringar, konstutställningar 
med mycket mera gör Ystad till en mycket attraktiv ort 

Barn- och utbildningsnämnd
Anläggningschef med ett helhetsansvar för Ystads bad- 
och idrottsanläggningar har rekryterats. Ny kultursko-
lechef samt två rektorer och två biträdande rektorer har 
anställts i förvaltningen. 

Under sommarmånaderna har Ystad Arena, första etapp 
- badanläggningen, slutförts och överlämnats från entre-
prenören NCC till Ystads kommun. Invigningen kommer 
att äga rum den 12 september.

I samarbete med Malmö Högskola och med finansie-
ring från Skolverket har Ystads kommun gjort en större 
satsning på kvalitetsarbete i förskolorna. Trettiofem 
förskollärare kommer under hösten att delta i en kom-
munförlagd kurs inom Förskolelyftet. 

Projektering av om- och tillbyggnad av före detta Zätaför-
packningar (kv. Verkmästaren 18) till förskola och grund-
skola har fortsatt under våren. Sex arkitektfirmor är ut-
valda att ingå i den kommande etappen av projektarbetet 
gällande program- och systemhandlingar. 

Ystads kommun har fått 100 000 kr i bidrag från Region 
Skånes kulturnämnd till ett gemensamt kulturprojekt på 
kommunens alla fritidshem. Ca 1 000 elever i åldern 6-9 
år får delta i kreativa skapandeprocesser med ett gemen-
samt mål. 

Ystads Kommun ingår tillsammans med Simrishamn och 
Staffanstorp i pilot- och samverkansprojektet ”Småkom-
muner mot droger”. Projektet riktar sig till högstadieelever 
och integreras i hög grad i den ordinarie undervisningen. 

Kommunstyrelse – Ledning o Utveckling
I augusti färdigställdes badhuset och invigning sker i sep-
tember. Byggnationen av nya hallar som ersättning för 
Österporthallen har påbörjats.

Sydskånska gymnasieförbundet har från och med 1 ja-
nuari 2014 övergått till att vara ett produktionsförbund. 
Gymnasieförbundets verksamhet övergår den 1 januari 
2016 till kommunen. Avtal om köp av administrativa 
tjänster från förbundet finns under 2014 och 2015. Även 
ansvaret för andra gymnasiefrågor ligger under 2014 på 
kommunstyrelsen. Enligt beslut i kommunfullmäktige 
kommer gymnasieverksamheten från och med 2015 ledas 
av en gymnasienämnd som ansvarar för gymnasiefrågor, 
arbetsmarknadsfrågor samt vuxenutbildning. Nämndens 
verksamheter kommer att ingå i förvaltningen Kultur och 
Utbildning.

Miljöavdelningen har arbetat med att få tillstånd för och 
upphandla strandfodring av delar av stranden i Ystad och 
Löderup de kommande åren. Årets strandfodring har ge-
nomförts i april. I augusti fastställdes kommunfullmäktige 
Miljöprogram för Ystads kommun 2014-2020. Handlings-
plan för att uppnå målen kommer nu att tas fram i samar-
bete med kommunens verksamheter och bolag.

Arbetet med Vision 2030 och fördjupad översiktsplan för 
staden Ystad fortsätter. Strategier för stadens långsiktiga 
utveckling kommer att tas fram. Avsikten är att strate-
gierna ska sammanfatta de områden dit kommunens 
planerings- och utvecklingsresurser ska fokuseras under 
planperioden 2015-2030. Den fördjupade översiktspla-
nen och dess strategier ska stödja kommunens vision och 
bidra till att denna förverkligas.

En mycket viktig del i kommunens framtidsvision är det 
fortsätta arbetet med styrmodellen som omfattar hela 
koncernen och innefattar hur verksamheterna styrs, följs 
upp och kontrolleras. Styrmodellen kommer att innehålla 
mål, strategier, reglementen, ledarskapsutveckling, verk-
samhetsplanering och ekonomisk stabilitet. Viktigt är 
också arbetet med besöksnäringen, näringslivet och be-
folkningsutvecklingen. 

Den ekonomiska prognosen är ett överskott med 3,9 mkr.

Kommunstyrelse – Kommunalförbund
Kommunalförbunden visar per den sista augusti ett över-
skott på 1,7 mkr, varav 1,6 mkr är hänförligt gymnasie-
verksamheten. Prognosen för helåret är att gymnasieverk-
samheten kommer uppnå ett nollresultat i förhållande till 
budget, bland annat på grund av att vårterminens alla 
kostnader ännu inte är inkomna. 

Kostnaderna för räddningsverksamheten och miljöverk-
samheten beräknas följa budget.

Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet 
som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i kommunerna Ystad och Sjöbo. Tillsynen utö-
vas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser.

Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd 
och ett gemensamt handläggarkansli med kontor i Ystad.

Den ekonomiska prognosen är ett överskott med 0,1 mkr.

Kommunstyrelse - Hamn
Den ekonomiska prognosen på driften är ett överskott 
med 8,0 mkr, vilket är i nivå med budget.
29 mkr av 40 mkr på investeringsbudgeten förväntas bli 
året investeringsutgift.
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Myndighetsnämnd
Antalet ansökningar har varit något fler än föregående 
år vid motsvarande period. Att antalet ärenden av mer 
komplicerad art ökat syns i ett fortsatt högre antal sam-
råd jämfört med föregående år. Under tertial 2 har de-
legationsbeslut fattats i 146 ärenden. Genomsnittstiden 
från att ärendet varit komplett till att bygglovet beviljats 
och expedierats ut till den sökande är tio arbetsdagar, då 
är eventuella grannehöranden och remisstider inkluderat 
i tiden. Antalet ärenden som behöver kompletteras är 
fortsatt relativt högt, i 77 av de 146 ärendena begärdes 
komplettering. Snittiden från att ärendet kom in till att 
begäran om komplettering skickats ut är tio arbetsdagar.  
Under tertial 2 har tre ärenden om strandskydd men inga 
trafikärenden behandlats i nämnden. Den informations-
träff som hölls internt för bygglovssökande inom kommu-
nen i maj var välbesökt och mycket uppskattad.
Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetet med ombyggnationen av Ystads reningsverk 
pågår och under augusti har schaktarbetet för de nya 
sedimenteringsbassängerna påbörjats. Sista delen av 
ombyggnaden av Nedraby vattenverk, etapp 3b, pågår. 
Sista etappen innehåller bland annat byggnad för pum-
panläggning, reservkraft, omläggning av ledningar med 
mera. 
Planenheten ser ett fortsatt stort tryck på nya detaljpla-
ner och avdelningen har fått två nya planuppdrag sedan 
april, kvarteret Almen och Blåtand. Den fördjupade över-
siktplanen för Ystad har varit på samråd där nu inkomna 
synpunkter ska sammanfattas och därefter kommer en 
utställningshandling att arbetas fram.
Fördjupade översiktsplanen för Köpingebro har godkänts 
av samhällsbyggnadsnämnden och ska nu vidare till kom-
munfullmäktige för beslut. Flera större detaljplaner har 
varit på samråd och granskning under perioden, däribland 
detaljplanen för Dammhejdan. Inom denna plan finns, 
förutom bostäder i flerfamiljshus och radhus, möjlighet 
till mindre butiker, företag, vårdboende, LSS-boende med 
mera. Planen kan rymma upp till 300 bostäder.
Under 2014 har kommunen köpt in fastigheten Säckpi-
pan 2 (Svarte pizzeria) för köpeskillingen 2,4 mkr. 
Kommunen har under perioden sålt fastigheterna Her-
restad 68:35 , Köpingebro 14:308, Lachmannsväg 7 och 
9 samt del av Parkgymnasiets paviljong. Totalt genererade 
försäljningarna 1,4 mkr i reavinst.
Exploatörer för byggnation av flerbostadshus och radhus 

visar stort intresse i Ystad och Nybrostrand. Bygglovsan-
sökan för 19 stycken radhus i Källesjö är inlämnad, åtta 
stycken marklägenheter i Nybrostrand är byggda och 
markanvisningsavtal har tecknats för 47 nya bostäder i 
Västra Sjöstaden. Försäljningen av villatomterna fortsätter 
också att gå bra och i år har 19 stycken köpeavtal tecknats 
och byggnation har skett på 19 tomter. Infrastrukturen i 
det nya området i Nybrostrand skall upphandlas och an-
läggas, så att försäljningen kan starta när Nybrostrand 
Väster är slutsålt. 

Den ekonomiska prognosen är ett överskott med 2,4 mkr.

Socialnämnd
Trenden med flera lediga särskilda boendeplatser för vård 
och omsorg håller i sig, i skrivande  stund finns 19 le-
diga lägenheter. Ett nytt system för verksamhetsplanering 
i hemtjänsten håller på att implementeras, vilket innebär 
att hemtjänstens personal får sina arbetsscheman i mobil-
telefonen. Samhall övertar inköpen i hemtjänsten under 
september. Tio platser på korttidsenheten i Löderup kom-
mer att stängas den 1 oktober. All verksamhet flyttas till 
Kristallen på Bellevue. En utvärdering av stödteamet kom-
mer att genomföras under september till oktober, innan 
nya beslut kan fattas om teamet skall avvecklas eller ut-
vecklas. Under hösten kommer samtliga särskilda boen-
den ses över för att bedöma möjligheterna till att utveckla 
större enheter för ökad effektivitet. Framöver kan även 
diskussionen om alternativa ägande- och boendeformer 
aktualiseras.  

Ett nytt LSS-boende har tagits i bruk under sommaren på 
Aulingatan. Under sommaren har problemen med hot 
och våldsituationer inom vissa LSS-boenden fortsatt eska-
lera, vilket i sin förlängning gett behov av externa place-
ringar. Den dagliga verksamheten har fler beslut som blivit 
svåra att verkställa på grund av komplexiteten i ärendena.  

Trenden med ett lägre försörjningsstöd håller i sig, vilket 
bland annat härleds till att fler kommer ut i arbete eller får 
sin försörjning tryggad på annat sätt. Under sommaren 
har antalet ensamkommande barn och ungdomar ökat. 
Detta har inneburit att verksamheten behövt familjehems-
placera utanför kommunen. Antalet placeringar av vuxna 
missbrukare har fortsatt att öka.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 5,7 
mkr vid årets slut. Anledningen till det stora underskot-
tet är främst höga kostnader för externa placeringar inom 
LSS och missbruksvård för vuxna.

för många olika människor. Extra spännande i år var val 
av spelplats för operan Den djupaste platsen som spela-
des i Lantmännens spannmålsmagasin i inre hamnen, en 
spelplats som senare också användes vid invigningen av 
jazzfestivalen. Kanske ett steg i utvecklingen mot att ut-
veckla inre hamnen till en spännande plats för upplevelser 
och umgänge?
Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Finansiering och kommungemensamt
En stor positiv budgetavvikelsen på totalt 15,5 mkr åter-
finns inom finansieringen. De största förbättringarna är 
att finansnetto förväntas bli 9,2 mkr bättre än budget och 
att skatteintäkterna förväntas bli 5,1 mkr högre än bud-
get.
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Finansiella rapporter, koncernen

  Resultat Prognos Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  14.08.31 14.12.31 13.08.31 13.12.31
     
Verksamhetens intäkter  605,4  965,4  551,6  818,6
                   varav jämförelsestörande post    22,1  22,5
Verksamhetens kostnader       -1 260,6 -2 004,4 -1 175,9 -1 822,3
     
Avskrivningar  -106,1  -171,5  -103,7  -156,7
Verksamhetens nettokostnader  -761,3 -1 210,5 -728,0 -1 160,4
     
Skatteintäkter             740,7  1 111,5 717,3  1 072,7
     
Generella statsbidrag      
och utjämning             116,8 175,3 129,0 194,1
     
Finansnetto  -29,2  -49,3 -34,3  -47,6
Resultat före bokslutsdisp o  skatt  67,0 27,0 84,0 58,8
     
Extraordinära intäkter  - - - -
Resultat före skatt  67,0 27,0 84,0 58,8
     
Skatt/minoritetsandel  -0,2 -0,2 -0,2 -6,0
     
Årets resultat  66,8 26,8 83,8 52,8
     
     
  Utgående Prognos Utgående Utgående
  balans utg. bal. balans balans
Balansräkning (mkr)  14.08.31 14.12.31 13.08.31 13.12.31
     
Anläggningstillgångar  3 628,9 3 749,9 3 272,0 3 450,0
varav materiella  3 616,5 3 738,6 3 260,2 3 433,3
varav finansiella  12,4 11,3  11,8 16,7
Omsättningstillgångar  504,2  415,5  462,8  362,0
varav förråd o övriga  273,9 250,6  288,9 215,3
varav kassa o bank  230,3  164,9  173,9  146,7
     
S:a tillgångar  4 133,1 4 165,4 3 734,8 3 812,0
     
     
Eget kapital  1 433,5 1 433,5 1 379,8 1 379,8
Justering av eget kapital  -0,8 -0,8 0,2 
Årets resultat  66,8 26,8 83,8 52,8
S:a eget kapital  1 499,5 1 459,5 1 463,8 1 432,6
     
Avsatt till pensioner  37,3  36,8  35,7  37,3
Övriga avsättningar  50,4  50,2  44,4  50,4
S:a avsättningar   87,7 87,0 80,1 87,7
     
Långfristiga skulder  2 177,0 2 272,0 1 755,4 1 943,6
Kortfristiga skulder  368,9 346,9 435,5 348,1
S:a skulder  2 545,9 2 618,9 2 190,9 2 291,7

     
S:a eget kapital och skulder  4 133,1 4 165,4 3 734,8 3 812,0

     

Resultat, utgående balans samt kassaflödesanalys per 131231 har omräknats för effekter från införandet av K3 i  
koncernen Ytornet.     
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Finansiella rapporter, koncernen

  Resultat Prognos Resultat Resultat 
Kassaflödesanalys (mkr)  14.08.31 14.12.31 13.08.31 13.12.31 
    
Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  67,1 27,0 84,0 58,8 
Justering för av- och nedskrivningar  106,1 171,5 103,5 156,5 
Justering för gjorda avsättningar  0,0 -0,7 1,7 9,3 
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg  -1,4 -1,4 0,1 -2,7 
Just för övriga ej likv.påverkande poster  -0,2 -0,1 -0,2 -6,0 
Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  171,6 196,3 189,1 215,9 
    
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -63,9 -51,1 -90,4 -1,0 
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  5,2 15,8 9,0 -6,6 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  20,8 -1,2 121,1 33,6 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  133,7 159,8 228,8 241,9 
    
Investeringsverksamheten      
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -292,3 -474,4 -253,0 -491,8 
Försäljning av materiella anläggningstillg  3,3 3,3 0,1 12,5 
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -0,5 -0,5 - -0,1 
Försäljning av finansiella anläggningstillg  - - - - 
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster  1,2 1,6 0,8 3,8 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -288,3 -470,0 -252,1 -475,6 

 
Finansieringsverksamheten      
Förändring låneskuld  233,4 328,4 99,8 288,0 
Ökning/minskning långfristiga fordringar  4,8 0,0 5,2 0,2 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  238,2 328,4 105,0 288,2 

 
Årets kassaflöde  83,6 18,2 81,7 54,5 
Likvida medel vid periodens början  146,7 146,7 92,2 92,2 
Likvida medel vid periodens slut  230,3 164,9 173,9 146,7 
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 Mål              Måluppfyllelse            

Ytornet AB

Sammanfattning koncernen

Ystad Energi AB

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 11,2 15,0 20,1 20,1

Årets verksamhet
En varm vinter, särskilt februari och mars, har medfört att 
energikonsumtionen är lägre än prognosen för år 2014 
och då i första hand för fjärrvärmen men även i viss ut-
sträckning för elnätet. Energiindex till och med augusti 
har legat på 85 %, där 100 % är index för ett normalår. 
Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn tillström-
ning av nya kunder. Inga särskilda händelser har inträffat 
som påverkar verksamheten framåt.

Ekonomi
Tertialresultatet för Fjärrvärme och Elnät ligger stabilt trots 
det varma vädret. Öppet Stadsnät ligger något över bud-
get och övrig verksamhet ligger i nivå med budget för 
perioden. Resultatprognosen för helåret ligger ännu så 
länge i linje med budget.

Årets investeringar
En nätstation blev i april påkörd av ett stort fordon vil-
ket kräver åtgärder motsvarande byte till en ny. Beräknad 
kostnad för ny nätstation är cirka 0,5 mkr. I övrigt plane-
ras inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört 

med budget.

Framtid
Fjärrvärmeverksamheten planerar att investera i en acku-
mulatortank med placering på Anoden. Projektering och 
förändring av detaljplan har startats och byggnation pla-
neras under 2015. Det pågår omförhandling av avtalet 
med Lantmännen och framåt kommer en kortare avtals-
period att tecknas.

Elnätsverksamheten kommer att investera i två nya trans-
formatorer och leverans är planerad till sommaren 2015. 
Under året kommer utbyggnad i nybyggnadsområden 
och renovering av nätstationer att genomföras. 

En successiv utbyggnad sker på Öppet Stadsnät med hu-
vudfokus på utbyggnad för landsbygden med hjälp av 
landsbygdsstöd. Stödet för denna period gäller till och 
med sista december 2014. Nytt landsbygdsstöd kommer 
att sökas för perioden 2015-2020 och förprojektering har 
påbörjats.

1. Finansiella mål
• Tertialresultatet

2. Verksamhetsmål
• Nya kunder Öppet Stadsnät
• Migrering till Open Univers
• Fjärrvärme Ackumulatortank
• Solpaneler på Sporthallarna
• Avtal med Lantmännen
• Förnyelsebar värmeproduktion
• Nya transformatorer beställda på Elnät
• Ny regleringsperiod 2016-2019
• Byte Kvicksilverarmaturer      

Enligt plan

Enligt plan
Aktiviteten slutförd enligt plan
Projektering och förändring av detaljplan pågår
Diskussioner pågår i projektet
Förhandling pågår
Förnyelsebart bränsle 98 %
Uppföljning av lagd beställning pågår kontinuerligt
Bevakar myndigheternas nya inriktning och konsekvens
Utbyte pågår

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

Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för pe-
rioden på ett underskott. Räntekostnaderna har periodi-
serats och belastat bolaget för de första åtta månadera. 
Koncernbidrag som ska täcka räntekostnaderna kommer 
först i samband med helårsbokslutet att utbetalas från 
dotterbolagen till moderbolaget. Ett antal transaktioner 
med dotterbolagen regleras först i samband med bokslu-
tet. Förändring av eget kapital beräknas bli noll för 2014.
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 Mål              Måluppfyllelse               

AB Ystadbostäder

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 4,5 5,5 6,6 5,8

Årets verksamhet
Under rapportperioden har två nybyggnadsprojekt färdig-
ställts, dels ett trygghetsboende med 16 lägenheter i kv 
Åkerblom och dels 37 smålägenheter i kv Thorsson Östra 
(Folkets Park). Tillsammans med den förvärvade paviljong-
en, med 8 lägenheter innebär detta ett nytillskott på totalt 
45 lägenheter i kv Thorsson Östra. Inflyttning skedde den 
1 april i kv Åkerblom och den 1 juni i Thorsson Östra.

För kv Lichton projekteras ett nytt flerbostadshus med 
47 lägenheter, varav 10 LSS-bostäder. Tillsammans med 
ombyggnaden av befintliga huset med bland annat 6 nya 
vindslägenheter ger detta ett tillskott på 53 bostadslä-
genheter i kvarteret. Byggstart förväntas ske under första 
delen av 2015.

Förutom en färdig detaljplan för kv Grundström, pågår 
planarbeten för kv Kokillen och den nya stadsdelen Träd-
gårdsstaden. Totalt rör det sig om mellan 450 och 500 
bostäder för dessa tre projekt som, om inga hinder i fram-
skridandet uppstår, kommer att vara byggbara under se-
nare delen av 2015.

Ekonomi
Tertialrapport-T2 för januari-augusti visar ett vinstresultat 
på 5,5 mkr för perioden. Årets hyresförhandling utföll 
med en höjning på 1,8 procent från och med första mars, 
utan retroaktivitet, vilket ger en total höjning på 1,5 % för 

årsbasis. Detta ska jämföras med en budgeterad hyreshöj-
ning på 2,0 procent. Andra exempel på budgetavvikelser 
för perioden är vakanskostnader (negativ) samt uppvärm-
ning, snöröjning, räntekostnader samt avskrivningar (po-
sitiv). Prognosen för helåret är ett vinstresultat på 5,8 mkr.

Årets investeringar
Under rapportperioden har cirka 35 mkr investerats, varav 
cirka 27 mkr i byggprojekten kv Åkerblom och kv Thors-
son Östra. Den totala årsvolymen för investeringar be-
döms uppgå till högst 40 mkr.

Framtid
Ystadbostäder har en bostadskö på cirka 4100 sökan-
de 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 
bolaget arbetar med att få fram nya bostadsprojekt för 
att tillgodose bostadskön. Ystadbostäders ambitiösa 
utvecklingsplan för den kommande tio-femtonårsperi-
oden innehåller cirka 400 nya bostäder. I dagens kost-
nadsläge innebär detta en produktionskostnad på runt 
800 mkr. Utmaningen ligger i att bygga bra bostäder till 
rimliga hyror med bibehållande av en sund ekonomi. En 
utredning kommer att redovisa handlingsalternativen för 
att klara egenfinansiering i nybyggnadsprojekten, tillsam-
mans med ett acceptabelt rörelseresultat.

1. Finansiella mål
• Soliditet > 15 %

• Avkastningskrav > 5,0 mkr (exklusive K3-reglerna)  

2. Verksamhetsmål
• Årlig nybyggnation med 40 st lägenheter

Soliditetsmålet uppnås

Prognostiserat resultatet är 5,8 mkr (med K3-reglerna)

Under året har 53 lägenheter färdigställts och målet är 
uppnått.
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Ystads Industrifastigheter AB

Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 4,5 6,4 5,5 5,5
 

Årets verksamhet 
I Kv Verkmästaren pågår detaljplanarbete för ombyggnad 
till förskola och grundskola. Detaljplanen förväntas vara 
klar tidigast årsskiftet 2014-2015. Målsättningen är att 
skolan ska vara klar att tas i bruk under slutet av 2017. 
Den bedömda produktionskostnaden uppgår till 80-100  
mkr.

I Kv Lillö arbetas med detaljplan och projektering för 
169 lägenheter.  Detaljplanen blir klar tidigast senhösten 
2014.  Sanering kommer att krävas för att kunna bygga 
bostäder. Investeringen beräknas uppgå till cirka 300 mkr. 
YIA har för avsikt att sälja byggrätterna till bostadsex-

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) -0,8 0,6 0,9 1,8

Årets verksamhet
Volymutvecklingen i godstrafiken har varit något sämre 
totalt sett fram till utgången av andra tertialet i förhål-
lande till budget. Förklaringen kan i synnerhet härledas 
till att ett antal fartyg haft något längre varvsuppehåll än 
vad som planerats. Därtill har TT-Line från och med januari 
2014 startat en ny linje mellan Trelleborg- S´winoujs´cie, 
vilket initialt påverkat volymutvecklingen. Antalet passa-
gerare, personbilar och löstrailers ökar dock, vilket är ett 
tecken på att den lågkonjunktur vi varit inne i under en 
längre tid nu sakta börjar vända uppåt. Den konventionel-
la godsnivån ligger på samma nivå som förra året även om 
antalet fartyg minskat. Glädjande är att juli och augusti 
visade tämligen bra siffror överlag. 

Ekonomi
Den för perioden uppnådda resultatet är något bättre 
än motsvarande period ifjol men når inte riktigt upp till 
det budgeterade. Resultatet påverkas fortfarande av den 
starka investeringsfas som bolaget befinner sig genom in-
frastrukturägaren Ystads Kommun, främst gällande miljö-
förbättrande åtgärder, samt de offensiva underhållsåtgär-
der som genomförs på anläggningarna. Därtill har första 
halvåret 2014 präglats av omfattande kostnader för att 
rensmuddra bassängen, vilket tenderar att bli en nödvän-
dig årlig åtgärd. Detta i kombination med något vikande 
omsättning gör att resultatet landar på 0,6 mkr.  

Den prognos som gjordes i april för helår 2014 förblir oför-
ändrad på 1,8 mkr. Om volymerna inte viker i samma grad 
som i början av året samt att den totala kostnadsmassan 
håller sig inom ramen vad som tidigare är kommunicerat, 
bedöms prognosen vara högst aktuell för resterande del 

av verksamhetsåret. 

Årets investeringar
Under perioden har bolaget investerat i mindre tekniska 
maskiner samt i verksamhetsrelaterade inventarier på 
drygt 0,2 mkr. 

Framtid
2014 fortsätter arbetet med att befästa Ystad Hamns sto-
ra betydelse för regionen. Redan tidigare var Ystad Hamn 
en av Sveriges största hamnar och av 52 hamnar rankas 
Ystad Hamn sedan 2013 som Sveriges tionde största 
hamn, vilket är mycket glädjande. Denna utveckling ser i 
den närmaste framtiden ut att fortsätta.

I den närmsta framtiden handlar det även om att framtids-
säkra verksamheten. Osäkerhet kring hamnens placering 
är kostnadsdrivande i det att stora belopp i dag allokeras 
till kortsiktigt underhåll och livstidsförlängning av anlägg-
ningen i innerhamnen. Avsaknaden av framtidsbeslut gör 
samtidigt att frågan ständigt är på agendan, vilket inte 
gynnar någon part.

Utöver miljörelaterade investeringar genomförs ett antal 
reinvesteringar och större underhållsprojekt syftande till 
att säkra anläggningarnas funktion. Planerade investe-
ringsåtgärder i utvecklande infrastruktur kommer att få 
genomslag på bolagets ekonomi genom ett ökat arrende 
medan intäkterna först kommer senare och under en 
längre period.

Måluppfyllelse lämnas på helårsbasis vid årsbokslut. 
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Mål              Måluppfyllelse

Ystads Teater AB

ploatörer. Intresset för att bygga på regementsområdet är 
stort. Bolaget kommer att lägga stor vikt vid att inte störa 
kommande filminspelningar. Detta förebyggs genom dia-
log med Film i Skåne  i tidigt skede. Byggstart kommer att 
planeras till lämpligt tillfälle och byggnationen delas upp i 
etapper. Byggmetoderna anpassas så att buller reduceras 
eller förebyggs.

YIA har fått i uppdrag att bygga ett nytt dentallabora-
torium åt Unique Dental AB. Företaget har omkring 65 
anställda och vill kunna expandera med ytterligare cirka 
20 anställda vilket bolagets planerade byggnation möjlig-
gör, 1 450 kvm. Planerad produktionskostnad uppskattas 
till 27 mkr. Efter byggnationen är all byggrätt utnyttjad. 
Byggnationen kommer att kräva en intensiv projektering 
och välplanerad byggproduktion då Unique Dental önskar 
flytta in i juni 2015.

Kv Heden 6, bygglov är tidigare sökt för fasadrenovering 
och nu påbörjas arbetet med byte av ca 70 fönster samt 
tilläggsisolingen och putsning av fasaden.
Efter uppfrächning av fasaden blir fastigheten mer attrak-
tiv och bedömningen är att det blir lättare att hyra ut de 
lediga lokaler som består av kontor 500 kvm och lager 

1300 kvm.
Fastighetens totala uthyrningsbara yta är 4419 kvm. En 
intressent bearbetas för merparten av den vakanta ytan.

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget, främst beroende 
på lägre räntekostnader samt senarelagda underhållsar-
beten. Diskussioner med en av bolagets hyresgäster förs 
gällande en hyresskuld.

Årets investeringar
Bolaget har förvärvat fastigheten Pumpen 6 för 6,5 mkr. 
Hyresgästanpassningar har gjorts för ytterligare 0,4 mkr.
Fasadrenovering i kv Heden 6 har en budgeterad investe-
ringsutgift på 1,5 mkr och asfaltering i Heden 3 beräknas 
kosta 0,3 mkr. Eftersatt underhåll avseende installationer 
samt energisparprojekt i Bommen 1 och Simrishamn 1 be-
räknas till 0,5 mkr. Att åtgärda avvattning av gårdsplan 
Cylindern (Bergkvara Buss) medför en investering på cirka 
0,3 mkr. För hyresgästanpassningar och ombyggnader av 
vakanta lokaler i samband med ny hyresgäst bedöms ett 
investeringsbehov på 1-3 mkr, beroende på hyresgäster-
nas krav. Utöver detta byte av fönster, installationer mm 
cirka 0,4 mkr.

 1. Finansiella mål  
• Avkastningskrav 5,5 mkr
• Soliditet 8-15%    

2. Verksamhetsmål
• Uthyrning av lediga lokaler    
• Utveckla fastigheterna till attraktiva för Ystads nä-

ringsliv.     
• Genomföra detaljplanerna för att skapa mervärde för 

bolaget.        

Kommer att uppnås.
Soliditen ökar och 2013 har bolaget 23 %

Intresset för äldre industrilokaler är svagt och därmed går 
uthyrningen relativt trögt. Bolaget hyrde dock ut hela 
fastigheten Pumpen 6, cirka 2100 kvm.
Kommande uthyrningar bedöms möjliga då man hittar 
rätt hyresgäst och moderniserar lokalen efter deras behov, 
Anpassade lokaler ger högre hyra.
Kommande detaljplaner skall generera en vinst till bolaget 
då ny detaljplan skall öka värdet på fastigheterna.

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) -0,3 0,0 0,0 0,0
  

Årets verksamhet
Årets åtta första månader har haft 34 stycken färre 
arrangemang jämfört med 2013 (130 jmf med 164), men 
däremot rekordmånga besökare. Teatern har haft över 
26 000 besökare under de två första tertialen, vilket är 
drygt 2 000 fler än motsvarande period 2013. Verksam-

heten har kunnat bedrivas planenligt, vilket medfört en 
relativt jämn belastning för personalen. Nytt för 2014 är 
Ystadrevyn som drog stor publik i januari. Ett riktigt pre-
stigeprojekt genomfördes i maj då Shakespear´s Globe 
gjorde sin enda föreställning i Sverige på Ystads Teater 
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 AB Ystads Saltsjöbad

Mål        Måluppfyllelse

under sin världsturné med Hamlet, vilket var en stor succé. 
Under sommaren har teatern haft tre olika operor med 
bland annat Ystadoperans nyskrivna opera Alfvén. Ystad 
Sweden Jazz Festival hade i likhet med de senaste fyra 
åren Teatern som huvudscen.

Ekonomi
Tertialrapporten för Ystads Teater redovisar ett neutralt 
utfall på 0,0 mkr. Caféverksamheten har gått mycket bra 
och visar glädjande ett överskott på 0,2 mkr. Fastighets-
verksamheten (teaterbyggnaden)  visar också ett positivt 
resultat uppgående till 0,3 mkr. Anledningen till detta för-
klaras av övergången till det nya K3-regelverket. Utgifter 
för renovering av fastigheten aktiveras numera istället för 
att kostnadsföras. Kostnader för avskrivningar samt ränta 
hänförligt till finansieringen av renovering kompense-
ras genom koncernbidrag från Ytornet. Teatern har per 
2014-08-31 erhållit två tredjedelar av årets budgeterade 
koncernbidrag men avskrivningarna för årets fasad- och 
vestibulrenovering har ännu inte påbörjats, vilket förklarar 
det positiva utfallet. Teaterverksamheten visar ett positivt 
utfall på 0,3 mkr, vilket dock är 0,3 mkr lägre än budge-
terat. Bedömningen är att teaterverksamheten inte kom-
mer uppnå budget för helåret, men detta kompenseras 
av bättre utfall i andra verksamheter. Prognosen för verk-
samhetsåret 2014 är att bolaget kommer att uppnå ett 
nollresultat.

Årets investeringar
Renovering av norra och västra fasaden samt vestibulen 
har påbörjats och kommer att vara klart i september. Fi-
nansieringen hanteras med hjälp av upplåning från kon-
cernbanken uppgående till 4,5 mkr. Kapitaltjänstkostna-
derna för investeringen hanteras med hjälp av beviljat 
extra koncernbidrag. Utöver denna stora investering kom-
mer även mindre investeringar att göras genom inköp av 
teknisk utrustning till scenen. Bedömningen är att finan-
siering och kapitaltjänstkostnader för dessa kan hanteras 
inom befintlig budget.

Framtid
Bokningsläget under resterande 2014 får ses som väldigt 
gott. Antalet arrangemang på stora scenen redovisar en 
kraftig ökning med 30 % medan antalet arrangemang i 
caféet har minskats till hälften.  Antalet besökare har på 
nytt gått upp efter en minskning med cirka 20 % under 
2013, dock har operorna minskat jämfört med 2013. Un-
der hösten sker mycket intressant verksamhet. I septem-
ber arrangeras en ny teater- och scenkonstfestival, SCEN 
YSTAD, med åtta olika föreställningar på Teatern under 
fyra dagar. Festivalen innehåller mycket spännande och 
intressanta föreställning med bland annat National Thea-
tre of Scotland och Teatr Kana från Szczecin. Det senare är 
ett gästspel inom ramen för samarbetet mellan Skåne och 
Västra Pommern. Under hösten inleds ett förnyat samar-
bete med Helsingborgs Symfoniorkester och i december 
påbörjas ett med Malmö Symfoniorkester.
Planering påbörjas för en utbyggnad av toaletterna.  

1. Finansiella mål
• Teatern skall uppnå budgeterat resultat efter kon-

cernbidrag    

2. Verksamhetsmål
• Ystads Teater skall uppnå 35 000 besökare 

Bedöms uppfyllas

Bedöms uppfyllas

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 2,0 2,7 2,0 2,0

Årets verksamhet
Renovering av rum i East Side, West Side och Sea Side 
har utförts. Nybyggnad av ett orangeri vid poolområdet 
har genomförts och ny segelduk är på plats vid uteser-
veringen.

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget, främst beroende 

på ökad hyresintäkt samt att planerade underhållskostna-
der ännu ej fakturerats. Lån 16,5 mkr har lösts och nytt 
lån har upptagits på 20 mkr.

Årets investeringar
Påbyggnad av SPA påbörjades i februari och löper enligt 
tidplan. Projektet  beräknas vara färdigställt i oktober/ no-
vember. Nybyggnation av utebastu färdigställdes i maj.
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Mål              Måluppfyllelse

1. Finansiella mål
• Avkastningskrav 2,0 mkr
• Soliditet minst 15 %     

2. Verksamhetsmål    
• Om- och tillbyggnad enl långtidsplan          

Kommer förmodligen att uppnås
Kommer troligen att uppnås

Ekonomi (mkr) Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Resultat -1,9 0,5 0,1 0,4

Årets verksamhet
Larmkategorierna brand i byggnad, trafikolycka samt 
sjukvårdslarm har minskat under perioden maj-augusti 
jämfört med motsvarande period 2013. Orsaken kan 
kopplas till SÖRF:s omfattande utbildningsverksamhet 
som utbildat cirka 2 600 personer i både förebyggande 
brandskydd och hjärt-/lungräddning. Andra faktorer som 
sannolikt haft betydelse är en bättre strukturerad tillsyns-
verksamhet tillsammans med en omfattande satsning 
på information och utskick av tidningen Säkert SÖRF till 
39 000 hushåll. 

Trots den positiva trenden ligger de onödiga automatiska 
brandlarmen fortfarande kvar på en oacceptabel nivå där 
fastighetsägaren, som i flertalet fall är kommunerna, inte 
gör tillräckligt för att förhindra de onödiga larmen. Konse-
kvensen blir att SÖRF:s resurser i form av personal och for-
don rycker ut i onödan. Svårigheten att rekrytera och att 
behålla befintlig RiB personal (deltidspersonal) påverkas 
av det faktum att de lämnar sin ordinarie arbetsplats/pro-
duktion i onödan, vilket redan fått negativa konsekvenser 
för SÖRF:s personalförsörjning.

Byggandet av de nya släckenheterna följer tidplanen, 
med leverans av chassi under oktober/november och med 
slutleverans i januari/februari 2015. SÖRF:s fordonsgrupp 
åker till Salabrand under hösten för en slutlig genomgång 
av fordonen och dess utrustning.

Det är viktigt att mäta vad förbundet utför med tilldelade 
medel. I årsredovisningen kommer förbundet att redovisa 

ett antal nyckeltal baserade på SÖRF:s sex verksamhets-
mål.

Ekonomi
Förbundets resultat efter åtta månader är ett överskott 
på 0,5 mkr. Prognosen för året beräknas få en stagnerad 
utveckling och nå 0,4 mkr. 
Pensionsskulden för SÖRF har ökat något. Skuldföränd-
ringen varierar över tid och är ett dokument med många 
oberäkneliga faktorer. Förbundet uppdaterar och under-
håller individregistret vilket minimerar risken för negativa 
ekonomiska förändringar.
Antalet operativa mantimmar har varit något lägre under 
året och därigenom genererat lägre personalkostnader. 

Årets investeringar
Av budgeterade investeringar på 2,4 mkr har 0,5 mkr för-
brukats. Det stora arbetsmiljöarbetet som står för dörren 
är att skapa en miljö på brandstationerna där händelse-
förloppet för cancerogena ämnen bryts. Målet är ”Friska 
brandmän och Rena brandstationer”.

Framtid
En fråga som engagerar och till viss del oroar SÖRF:s 170 
anställda är den av SÖSK initierade frågan om att utreda 
ett eventuellt samgående mellan Räddningstjänsten Syd 
och SÖRF. Utredningsgruppen bestående av tjänstemän 
från R-Syd och SÖRF lämnade sin rapport till politiken i 
början av maj. SÖRF välkomnar ett klart och tydligt beslut 
så snart som möjligt som kan skingra de spekulationer 
och oro som omgärdar frågan.

Nytt teknikrum och förråd i anslutning till The Creek är 
klart.
Ny fjärrvärmeanslutning har kopplats in.

Framtid
Uppfylla verksamhetsmålet.
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Resultat 2,3 0,2 0,5 0,1

Verksamhetsöversikt   
Tillsynsbesök och kontroller planerades i slutet av 2013 
och årets verksamhet kunde därför påbörjas redan i ja-
nuari. I början av året rapporterades förbundets tillsyn till 
andra myndigheter som Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket med flera. Fortfarande pågår arbetet 
med att anpassa verksamhetens taxa. Riktlinjer för hur 
handläggarna ska agera vid avgiftsbeslut och taxa har 
upprättats. Medarbetarsamtal kommer att hållas under 
hösten 2014, vilka kommer att beröra frågor för att få 
en organisation som är effektiv, flexibel och mindre sår-
bar inför framtiden. Under 2014 har det avsatts en tjänst 
för att få igång ett kvalitetsarbete. Detta arbete förväntas 
vara slutfört 2014. Det kommer att avsättas timmar även 
kommande år för att underhålla kvalitetssystemet.  

Under året har det även varit fokus på utbildning. Det har 
varit flera olika fortbildningar där flera inom förbundet 
har kunnat uppdatera sig inom sina olika arbetsområden. 
Det har varit fortbildningar när det gäller förorenad mark, 
läkemedelsrester i avloppsvatten, livsmedelstillsyn, skriva 

lättläst svenska och även en gemensam dag med andra 
kommuner i Skåne med olika workshops. Teamutbildning 
utfördes under våren för att sammansvetsa personalen. 
Även under hösten kommer det att vara ytterligare tillfälle 
med teamutbildning. 

Under våren genomfördes en undersökning av arbets-
miljön. Resultatet var blandat men tyder på en positiv 
utveckling. De frågor som var mest kritiserade kommer 
att diskuteras vid medarbetarsamtal under hösten för att 
försöka komma till rätta med vissa irritationsmoment och 
få en bra arbetsmiljö.

I samband med prövningar och tillsyn har frågor tillsänts 
den sökande eller verksamhetsutövaren. Detta har gjorts 
för att föra miljöförbundet framåt och se vad vi behöver 
bli bättre på. Det har tyvärr inte kommit in så många svar 
när det gäller prövningar. När det gäller inspektioner har 
det kommit in flera vykort med mycket positiva svar. 

Mål              Måluppfyllelse

1. Finansiella mål
• Det egna kapitalet ska vara > 0.

• Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiel-
la kostnader ska vara > 0.

• Prognosavvikelsen ska vara < 1%.

Tidigare års goda resultat har resulterat i ett stabilt eget 
kapital.
Prognosen per helår visar att måluppfyllelse kommer att 
uppnås.

Värdet på prognosavvikelsen är så pass litet att måluppfyl-
lelse med stor sannolikhet ej kommer att uppnås.

2. Verksamhetsmål
Övergripande mål
De som bor, verkar och vistas i sydöstra Skåne känner sig trygga med egen kunskap och med stöd från SÖRF. Indikatorer 
är framtagna och måluppföljning kommer att presenteras i årsredovisningen.
       
Delmål:
• Verka för att förebygga olyckor och skador mot människors liv och hälsa, samt egendom och 
• miljö.
• SÖRF skall genom rådgivning och information underlätta för den enskilde att ta ett eget ansvar för sin säkerhet.
• SÖRF skall informera allmänheten om hur den förebyggande verksamheten är ordnad och hur den planeras.
• SÖRF skall arbeta med kontinuerlig verksamhetsutveckling.
• Fördjupa SÖRF:s samverkan med lokala, regionala, nationella samt internationella aktörer.
• SÖRF ska ha en god operativ insatsförmåga i förhållande till aktuell riskbild i respektive medlemskommun.
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Mål              Måluppfyllelse

Miljöförbundet har en aktiv roll när det gäller att bygga 
en biogasanläggning i Tomelilla. Det sker kontinuerliga 
möten mellan Länsstyrelsen, Sjöbo kommun och miljöför-
bundet för att föra projektet framåt. Det har tagits fram 
information om vad som gäller för biogas både när det 
gäller förvaring, spridning samt vad en ansökan ska inne-
hålla. Informationen kommer att gå på en remissrunda 
till bland annat LRF, HIR, Länsstyrelsen samt olika aktörer 
som kan var kunniga inom området eller ha erfarenhet 
av biogas. 

PROEFF-energitillsyn är ett avtal mellan Länsstyrelsen, En-
ergimyndigheten och miljöförbundet. I projektet ingår att 
verksamhetsutövarna ska se över sin energiförbrukning. 
Verksamhetsutövarna kan få vägledning om energifrågor 
och vilka förutsättningar som finns för att minska på en-
ergiförbrukningen.

Avloppsmässa hölls i Tomelilla i maj för andra året i rad. 
Årets mässa var mycket välbesökt och hade utökats med 
energifrågor.  På plats fanns bland annat ett företag som 
förevisade solfångare och energirådgivarna i respektive 
ägarkommun. 

Under året har miljöförbundet haft en långtidssjukskri-
ven handläggare samt en handläggare som avslutade sin 
tjänst. 

Årets verksamhet
Fokus ligger på miljöförbundets uppdrag som är tillsyn 
och prövning och att verksamhetsplanen för 2014 upp-
fylls. 

Ekonomi
Det andra tertialet slutar på ett positivt utfall på 0,2 mkr 
vilket är 0,1 mkr under budget. Detta beror bland annat 
på att intäkter från årsavgifter och timavgifter är cirka 0,4 
mkr lägre än budgeterat (fördelat 0,1 mkr på årsavgifter 
och 0,3 mkr på timavgifter).  Detta hänför sig bland annat 
till att det har varit färre prövningar än vad som förvän-
tats. En annan större påverkan på utfallet är avgångslö-
nen för den handläggare som avslutade sin tjänst i maj. 
Personalkostnaderna överstiger med anledning av detta 
personalbudgeten med 0,2 mkr. Prognosen för 2014 är 
ett positivt utfall på 0,1 mkr, vilket motsvarar en självfi-
nansieringsgrad på 53 % (verksamhetsmålet är 55 %).

Årets investeringar
Under året kommer hemsidan att uppdateras med ett 
kvalitetssystem och ett intranät implementeras för miljö-
förbundets personal.

Framtid
Kvalitetsarbete har påbörjats under året och kommer 
i första hand att beröra vårt uppdrag som är tillsyn och 
prövning, samt extern kommunikation. Även framöver 
kommer detta arbete att utvecklas.

Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt för att se 
att verksamhetsplanen följs på handläggarnivå. Miljöför-
bundet arbetar för att hitta ett system då det för närva-
rande finns tre olika sätt att redovisa på.

Systemet med att upprätta kontrollkort kommer att fort-
sätta att utvecklas. Med detta system kommer antal till-
synsbesök att öka.

1. Finansiella mål
Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar 
och vara i balans. 
• En självfinansieringsgrad på 55 % ska upprätthållas 

samt ett bokslut som visar ett positivt resultat     

2. Verksamhetsmål
Tillsynsplanen ska följas avseende planerat antal besök. 
• Under 2014 ska miljöförbundet tillsammans genom-

föra 1300 inspektioner/kontroller samt inventera 900 
enskilda avlopp. För mer information se nedan under 
respektive verksamhetsområde i kapitlet Planerad till-
syn.     

• Ärenden som beslutas av direktionen ska vara beslu-
tade inom 6 veckor efter att det att sökanden kom-
mit in med kompletta handlingar. Det kan finnas 
undantag, bland annat i ärenden där det krävs ett 
remissförfarande      

Tertialbokslutet visar ett positivt utfall på 0,2 mkr. Även 
prognosen för helåret visar på ett positivt utfall, varav del-
målet förväntas uppfyllas.

Självfinansieringsgraden uppgår vid tertialet till 55 %, 
men prognosen är att den kommer minska till 53 % till 
årsbokslutet, vilket betyder att det finansiella målet som 
helhet förväntas blir delvis uppfyllt.

Kontroll / inspektionsverksamhet samt avloppsinventering 
pågår. Av olika anledningar (sjukdom, uppgörelse) kom-
mer troligtvis inte verksamhetsplanen att uppfyllas till 
100%.

Uppföljning sker som stickprov och för närvarande tyder 
ingenting på att målet inte kommer att uppfyllas.
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Sydskånska gymnasieförbundet

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Resultat - 12,4 -2,5 0 - 2,8

Årets verksamhet
Skolledningen har varit tydlig med och kommunicerat till 
all personal hur förbundets skolor ska arbeta framöver 
och var fokus ska ligga den närmaste tiden. Utvecklings-
arbetet kommer att inriktas på BRF, bedömning för läran-
de. I detta arbete har det varit viktigt att fokusera på två 
närliggande områden, rättsäker och likvärdig bedömning. 
Kopplat till detta så har arbetet med att förbereda ledning 
och lärare för 1-1 satsningen fortsatt. 

Efter att föregående år haft en försöksperiod avseende 
förstelärare och lektor så kommer den organisationen att 
permanentas. Ytterligare 14 förstelärare har rekryterats 
med tidsbegränsade förordnanden på ett år. Likaså har 
beslut tagits att permanenta ledningsstrukturen med två 
rektorer och fem biträdande rektorer.

Den pedagogiska personalen har succesivt fått större och 
fler administrativa arbetsuppgifter. Forskning visar att lä-
raren är den enskilt viktigaste faktorn för elevens studie-
resultat. Det är då inte rimligt att administration ska ta 
större och större del av lärarens arbetstid. Detta är inte 
enbart en lokal fråga utan också en nationell. 

Sökbilden till Sydskånska gymnasieförbundet den 15 fe-
bruari visade åter på det omöjliga att förutse elevernas val 
av program, skola och studieort. Estet-Musikprogrammet 
startar inte detta läsår. Parkgymnasiet har i stort fullt på 
de flesta programmen. På Frisör- och Stylistprogrammet 
finns dock några lediga platser. På Österportgymnasiet 
finns det lediga platser på framförallt Samhällsprogram-
met, där skolledningen valt att starta fyra klasser i årskurs 
1 för att kunna bereda ”återvändare” plats.

Från årsskiftet gäller en ny förbundsordning och finansie-
ringsprincip för Sydskånska gymnasiet. Ersättningen för 
samtliga elever, även från medlemskommunerna, sker i 
form av interkommunal ersättning, IKE. Detta ställer höga 
krav på rätt prognoser och budget, både från kommun 
och förbund.

Den nya förbundsordningen innebär att medlemskom-
munerna får ett större ansvar för de blivande gymnasie-
eleverna samt för de som redan går på gymnasiet. Varje 
medlemskommun är nu ansvarig för bland annat IKE ut, 
resor, inackordering, tilläggsbelopp samt administratio-
nen kring gymnasieantagningen. I denna förändring har 
medlemskommunerna och Sydskånska gymnasiet sam-
verkat mycket väl. I en god dialog har problem lösts och 

nya rutiner upprättats. 

Ekonomi
Kostnaderna för Sydskånska gymnasieförbundet uppgår 
per den 31 augusti till 242,0 mkr och intäkterna till 244,5 
mkr inklusive interna poster. Det innebär för perioden ett 
överskott på 2,5 mkr. I resultatet ingår en minskad skuld 
till anställda för bland annat ferie-, uppehålls- och semes-
terlön motsvarande drygt 5,4 mkr. Denna skuldminskning 
kommer dock inte att bestå eftersom den till största delen 
kommer att regleras i samband med bokslutet utifrån in-
arbetad tid.

Baserat på periodens ekonomiska resultat samt förväntat 
intag av elever höstterminen 2014 pekar prognosen på 
ett underskott på 2,8 mkr.

Avvikelsen beror på att färre elever har valt Sydskånska 
gymnasieskolan än vad förbundet har budgeterat. Budge-
ten förutsätter att ett genomsnitt på 1 528 elever ska gå 
i förbundets olika utbildningar. Enligt prognosen kommer 
dock denna siffra att vara cirka 1 465 elever. Elevantalet 
är dock mycket osäkert då elever fortfarande ändrar sitt 
val av gymnasieskola och/eller vilket program eleven vill 
gå på.

Gymnasiets stora kostnader är hyra och personalkostna-
der. Neddragningar av dessa kostnader är inte möjliga att 
förändra under återstoden av 2014. På kort sikt kommer 
förvaltningen dock att se över kostnader av löpande avtal 
avseende bl a IT, säkerhet och transporter samt minskning 
av läromedelskostnaderna till följd av 1-1 –satsningen

På lång sikt kan förbundet tvingas att se över strukturen 
av program och organisation genom att ekonomiskt opti-
mera klasserna. Det vill säga att program och klasser en-
dast startar om de är ”fulla”. Detta för med sig negativa 
konsekvenser genom att fler elever inte kommer in på 
sina val eller har möjlighet till programbyte.  

Att minska kostnaderna är en ständigt pågående process 
och besparingar kommer att genomföras inom andra om-
råden där så är möjligt.

Årets investeringar
2014 års investeringsbudget uppgår till 2 mkr. Genomför-
da investeringar under perioden uppgår till drygt 0,9 mkr. 
Beslutade investeringar förväntas genomföras enligt plan. 
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Mål              Måluppfyllelse

Framtid
Antalet gymnasieplatser i Skåne kommer att vara relativ 
oförändrade medan elevantalet sjunker något det kom-
mande året. Ska Sydskånska gymnasiet kunna bibehålla 
antalet elever eller expandera något, måste verksamheten 
göras mer känd. Det vill säga att skolornas marknadsfö-
ring måste utvecklas. Den utmärkta verksamhet som be-
drivs måste kommuniceras ut. 

Kommande år kommer våra skolor att satsa på lärarnas 
kompetensutveckling med tanke på 1-1 satsningen. Att 
varje elev har sin egen dator möjliggör förändrade och 

förbättrade undervisningsmetoder, vilket bör leda till bätt-
re kvalitet och studieresultat. 

Arbetet med att öppna upp samverkan mellan gymnasie-
skolan och det omgivande samhället är en nödvändighet 
för att bli framgångsrik. Samverkan mellan skolorna och 
det lokala näringslivet är särskilt viktigt. Skolledningen 
undersöker möjligheterna att skapa spetsutbildningar 
inom några program. Avsikten är att ett konkret förslag 
ska vara klart till elevvalet 2015/16. Likaså ser skolorna på 
möjligheten att skapa program med internationell inrikt-
ning. 

1. Finansiella mål
• Ekonomin i balans och intäkterna överstiger kostna-

derna.

• Det egna kapitalet inflationssäkras.    

2. Verksamhetsmål
• Andelen elever med slutbetyg inom fyra år ligger över 

genomsnittet för såväl Skåne som landet i sin helhet. 
    
• Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje 

nationellt program ligger över poänggenomsnittet 
för såväl Skåne som landet i sin helhet.

• Andelen elever på de yrkesförberedande program-
men som har högskolebehörighet är högre ön ge-
nomsnittet för såväl Skåne som landet i sin helhet.     

Målen kommer inte att uppnås. Den ekonomiska progno-
sen visar på ett underskott motsvarande 2,8 mkr.

Målen är inte mätbara. Uppföljning kommer att ske i sam-
band med årsredovisningen då sammanställningen ännu 
inte är färdig för Skåne och riket.
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Kommunstyrelse - Ledning och utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Intäkter 16,5 18,3 23,2 24,4
Kostnader -134,2 -136,4 -208,8 -206,1
(varav kapitaltjänst) (-1,7) (-1,8) (-2,8) (-2,8)
Summa -117,7 -118,1 -185,6 -181,7

Verksamhet
I augusti färdigställdes badhuset och invigning sker i sep-
tember. Byggnationen av nya hallar som ersättning för 
Österporthallen har påbörjats.

Sydskånska gymnasieförbundet har från och med 1 ja-
nuari 2014 övergått till att vara ett produktionsförbund. 
Gymnasieförbundets verksamhet övergår den 1 januari 
2016 till kommunen. Avtal om köp av administrativa 
tjänster från förbundet finns under 2014 och 2015. Även 
ansvaret för andra gymnasiefrågor ligger under 2014 på 
kommunstyrelsen. Enligt beslut i kommunfullmäktige 
kommer gymnasieverksamheten från och med 2015 ledas 
av en Gymnasienämnd som ansvarar för gymnasiefrågor, 
arbetsmarknadsfrågor samt vuxenutbildning. Nämndens 
verksamheter ingår i förvaltningen Kultur och Utbildning.

Näringslivsenhetens arbete och engagemang i närings-
livsrådet, Tillväxt syd med mera fortsätter, likaså vidare-
utvecklingen av företagslotsen, där våra interna processer 
ska utvecklas.

Miljöavdelningen har arbetat med att få tillstånd för och 
upphandla strandfodring av delar av stranden i Ystad och 
Löderup de kommande åren. Årets strandfodring har ge-
nomförts i april. I augusti fastställdes kommunfullmäktige 
Miljöprogram för Ystads kommun 2014-2020. Handlings-
plan för att uppnå målen kommer nu att tas fram i samar-
bete med kommunens verksamheter och bolag.

Ekonomi
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett 
överskott för det andra tertialet på 3,9 mkr. Detta är bland 
annat hänförligt till intäkter inom miljö, film och turism 
avseende projekt från föregående år. Flera verksamheter, 
däribland kustskydd, har kostnader som faller ut under 
senare del av året vilket resulterar i ett positivt resultat 
för det andra tertialet. Förvaltningen har erhållit 1,5 mkr 
via kompletteringsbudgeten avseende fonden för före-
byggande insatser för barn och ungdomar. Hittills har 0,3 
mkr av medlen ansökts och beviljats. Inga medel är ännu 
debiterade fram till det andra tertialet. Förvaltningen har 
inom flera verksamheter ett positivt resultat avseende per-
sonalkostnader hänförligt till vakanser. På kostnadssidan 
har avgångsvederlag om 2,4 mkr reserverats avseende 
den tidigare chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Beloppet avser hela avgångslönen som löper under 26 
månader.

Ett temporärt överskott redovisas för kommunalförbun-
den med 1,7 mkr. Bedömningen är att förbunden kom-
mer att uppnå ett nollresultat för helåret 2014 och att 
förvaltningen som helhet kommer att uppnå ett överskott 
på 3,9 mkr.
    
Framtid
Arbetet med Vision 2030 och fördjupad översiktsplan för 
staden Ystad fortsätter. Strategier för stadens långsiktiga 
utveckling kommer att tas fram. Avsikten är att strate-
gierna ska sammanfatta de områden dit kommunens 
planerings- och utvecklingsresurser ska fokuseras under 
planperioden 2015-2030. Den fördjupade översiktspla-
nen och dess strategier ska stödja kommunens vision och 
bidra till att denna förverkligas. Här krävs ett omfattande 
förankringsarbete att tydliggöra visionen och hur kommu-
nen ska agera för att arbeta mot att uppnå visionen. Kom-
munen behöver välformulerade övergripande mål som 
kan brytas ner på nämnds- och verksamhetsnivå samt 
verktyg för att följa upp att utvecklingen är på rätt väg.  

Kommunens framtida tillväxt är av avgörande betydelse.

En mycket viktig del i kommunens framtidsvision är det 
fortsätta arbetet med styrmodellen som omfattar hela 
koncernen och innefattar hur verksamheterna styrs, följs 
upp och kontrolleras. Styrmodellen kommer innehålla 
mål, strategier, reglementen, ledarskapsutveckling, verk-
samhetsplanering och ekonomisk stabilitet. Viktigt är 
också arbetet med besöksnäringen, näringslivet och be-
folkningsutvecklingen. 

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
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Analys
I Svenskt Näringslivs rankning våren 2014 har Ystads kom-
mun förbättrat sig med 33 platser till plats 92 från plats 
125 år 2013. Det är högsta placeringen på 7 år. Projektet 
Samordnad varudistribution ska bland annat underlätta 
för mindre företag att lämna anbud vid upphandling. Pro-
jektet har väckt stort intresse och Ystads kommun har ut-
setts till ”Årets logistikkommun 2014”. År 2013 byggdes 
63 nya bostäder i kommunen bestående av 38 lägenhe-
ter och 25 småhus. Inom Sösk görs en satsning på infra-
strukturfrågor i syfte att få högre andel av investeringar i 
infrastrukturfrågor till sydöstra Skåne. Medlemskommu-
nerna i Sösk har fastställt en gemensam infrastrukturstra-
tegi, vilken ska vara en vägledning och skapa samsyn för 
satsningar för förbättrad infrastruktur. Kommunerna har 
också fastställt en gemensam EU-strategi för att klargöra 
hur kommunerna gemensamt ska arbeta för att generera 
utvecklingsprojekt till regionen. Kommunen arbetar för 
att uppnå målen i det folkhälsopolitiska programmet som 
antogs 2013. Folkmängden har ökat med 162 invånare 
sedan årsskiftet 2013-12-31, vilket motsvarar +0,56%.

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 med 3,9 mkr. Detta bidrar till kommunens 
resultat och att ekonomin är i balans. Även kommunal-
förbunden uppnår budget med ett redovisat överskott på 
1,7 mkr för de åtta första månaderna.

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
Kommunfullmäktige har antagit ett Miljöprogram för 
kommunen 2014-2020. Detta anger inriktningen på 
kommunens miljöarbete, både i kommunen som geogra-
fiskt område och kommunens verksamheter och bolag. 
Avsikten är att förvaltningarna, när miljöprogrammet nu 



är antaget, ska ta fram handlingsplaner för att uppnå må-
len i programmet. Arbetet pågår även med att ta fram 
en energi- och klimatstrategi för kommunen. Många av 
de prioriterade målen i det folkhälsopolitika programmet 
har koppling till miljöfrågorna och åtgärder pågår för att 
uppnå målen. Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. 
Projektet samordnad varudistribution förväntas ge posi-
tiva 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
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

Analys
Kommunen har deltagit i fyra medborgarundersökningar 
och i samtliga har kommunens resultat legat högt över 
genomsnittet 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. 

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
Frisknärvaron för ledning o utveckling är för de två första 
tertialen i genomsnitt 97,4% innebärande att målet är 
uppfyllt. Handlingsplaner är under framtagande gällande 
de förbättringsområden som framkommit i medarbeta-
renkäten.

Målet är helt uppfyllt.
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Personal
Personaldiagram inklusive överförmyndarkansli. 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
131231

Utfall
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Turistbyrån
Antal besök juni-augusti 75 000 80 000 80 000 80 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 15 586 9 378 16 000 16 000
Antal guidningar 535 382 400 400

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
130831

Utfall
140831

Budget 
2014

Prognos
2014

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -5,2 -5,6 -8,4 -8,4 -
Omvärld -1,4 -1,4 -2,1 -2,1 -
Marknad -5,4 -5,4 -9,7 -9,1 0,6
Gemensam administration -23,2 -26,0 -43,4 -40,1 3,3
Summa LoU -35,2 -38,4 -63,6 -59,7 3,9
Kommunalförbund -82,5 -79,7 -122,0 -122,0 -
Summa -117,7 -118,1 -185,6 -181,7 3,9

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
140831

    Budget
2014

     Prognos
2014

Avvikelse
progn/budg

Läsplattor -0,1 - -0,1 -0,1
Tillgänglighetsanpassning gamla rådhuset - -0,4 - 0,4
Planerings- och rapporteringssystem - -0,4 - 0,4
Ospecificerat markköp (Säckpipan 2, Svarte piz-
zeria)

-2,4 -10,0 -5,0 5,0

Sandfodring -10,0 -10,0 -10,0 -
Intranätutveckling - -0,6 -0,6 -
Summa -12,5 -21,4 -15,7 5,7

64
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66
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69
70
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Kommunstyrelse - Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Intäkter 27,2 25,9 39,0 36,1
Kostnader -19,7 -18,6 -31,0 -28,1
(varav kapitaltjänst) (-19,1) (-18,2) (-26,6) (-27,3)
Summa 7,5 7,3 8,0 8,0
  
Verksamhet
Pågående projekt
• Färjeläge 4 livstidsförlängning är ett flerårigt projekt 

till och med 2014. Blästring och målning samt kom-
pletterande stålarbeten utförs. Projektet beräknas 
vara avslutet per september månad.

• Åtgärder och sanering delar av dagvattensystem 
- (miljödom). Stor kartläggning med filmning är 
genomförd, och en förberedande studie inför upp-
handling av bland annat sanering pågår. Enklare om-
läggningar genomförs. Upphandling snart genom-
förd.

• Bullerutredning avseende kaj till EWP är nu avslutad.
• Möte med Länsstyrelsen avseende miljöfrågor gäl-

lande förprojekt färjeläge 7 har tidigare genomförts. 
Nu har även planfrågan utretts och en ekonomisk 
beräkning pågår.

• Förhandlingar inför inköp av Swecox magasin pågår 
fortfarande.

• Förbättrande åtgärder avseende kollektivets omkläd-
ningsrum har genomförts.

Projekt som ska startas
• Färjeläge 1, 3 och 4; påldäckskajer – förprojekt.
• Safe Parking, traileruppställning etcetera.
• Framtidsplanering förprojekt.
• Mottagningsanläggning svart/gråvatten förprojekt – 

lagkrav från senast 2018.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

Framtid
Inför 2015 planeras preliminärt följande åtgärder:

• Fortsatt åtgärdsplan avseende dagvattensyste-
met (miljödom).

• Mottagningsanläggning för svart-/gråvatten 
(lagkrav).

• Färjeläge 7.

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
130831

Utfall
140831

Budget 
2014

Prognos
2014

Avvikelse 
progn/budg

Administration och kansli -0,4 -0,3 -1,7 -0,5 1,2
Kajer och kajplan -14,2 -13,6 -21,6 -20,6 1,0
Byggnader -4,1 -3,8 -6,2 -5,5 0,7
Upplagsplats och industriområde -0,9 -0,8 -1,2 -1,2 -
Försäkringsskador 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -
Arrende hamnverksamhet 27,1 25,9 38,8 35,9 -2,9
Summa 7,5 7,3 8,0 8,0 0,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Avvikelse
progn/budg

Ombyggnad f-läge 4 -12,5 -10,0 -17,5 -7,5
VA inom hamnområdet -1,5 -5,0 -4,5 0,5
Övriga investeringar -1,8 -25,0 -7,0 18,0
Summa -15,8 -40,0 -29,0 11,0
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Intäkter 0,5 0,6 0,7 0,8
Kostnader -2,5 -2,5 -3,1 -3,1
(varav kapitaltjänst) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
Summa -2,0 -1,9 -2,4 -2,3

  

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndig-
het som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i kommunerna Ystad och Sjöbo. Tillsynen utö-
vas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. Nämnden 
informerar om sin verksamhet på boenden och i perso-
nalgrupper vid socialförvaltningarna. Nämndens verksam-
het beskrivs på kommunernas hemsidor där också ställda 
tjänstegarantier redovisas.

Ystad och Sjöbo har sedan 2010 ett gemensamt hand-
läggarkansli med kontor i Ystad och sedan 2011 en ge-
mensam överförmyndarnämnd. Ystads kommun är värd-
kommun för nämnden och den ingår i Ystads kommuns 
organisation. Kommunala förpliktelser enligt föräldrabal-
ken ligger på de enskilda berörda kommunerna även om 
beslutet fattas i den gemensamma nämnden. Ersättning 
till ställföreträdare beslutas av nämnden men skyldigheten 
att betala ersättning åvilar respektive kommun.
Ersättning till gode män för ensamkommande barn beta-
las av Migrationsverket. 
Varje kommun betalar ersättning till sina ledamöter men 
ordförandens fasta arvode delas lika mellan kommunerna.

Ekonomi
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter 
årets åtta första månader ett negativt resultat på 0,2 mkr 
i förhållande till budget. Detta motsvarar ett utfall på -1,9 
mkr. Det negativa utfallet bedöms vara temporärt och 
beror på att den stora majoriteten av kostnader för upp-
dragstagare redovisas under perioden januari till juli. Detta 
beaktas i helårsprognosen som bedöms uppgå till ett po-
sitivt resultat på 0,1 mkr. En anledning till det förväntade 
överskottet beror på eftersläpande betalningar från Mig-
rationsverket vilka numera beaktas i delårsboksluten.

Framtid
Verksamheten varierar över tid men förväntas växa med 
ett ökat antal ärenden. Detta beror på befolkningsutveck-
lingen med fler äldre, men även på att fler yngre perso-
ner har behov av stöd från en ställföreträdare. Ärendena 
tenderar också att bli mer komplexa. Många ställföreträ-
dare är pensionärer och en del avsäger sig sina uppdrag 
med ålderns rätt. Nämnden måste därför rekrytera och 
utbilda fler ställföreträdare. Antal ensamkommande barn 
varierar över tid och mängden ärenden är svår att beräkna. 
Sjöbo kommun kommer att ta emot flera ensamkomman-
de barn. Ett gruppboende för ensamkommande pojkar i 

Sjöbo kommun har öppnats. I Sjöbo kommun placerar an-
dra kommuner ensamkommande barn i familjehem

Regeringen har lagt fram en utredning om framtidsfull-
makter. Om framlagt förslag blir lag innebär det merar-
bete för 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.

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
Målet har nåtts genom effektivt utnyttjande av resurser 
samt samverkan med andra kommuner vad avser utbild-
ning och erfarenhetsutbyte. Verksamheten har vid det 
andra tertialet ett temporärt underskott på 0,2 mkr men 
prognosen för helåret är ett överskott på 0,1 mkr.

Målet är helt uppfyllt.
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* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
• 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 in 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 kommuninnevånarna har informerats om 
nämndens verksamhet så att de som behöver en ställföre-
trädare kan få en sådan. 

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 genom flytten till Birgerskolan. Verksam-
heten önskar andra lokaler i samma byggnad.

Målet är helt uppfyllt i vad avser de delar som nämnden 
har rådighet över. 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
131231

Utfall
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Antal ärenden
Förmyndare 79 85 92 85
Förvaltare 27 26 35 30
God man 225 232 227 235
Totalt 331 343 354 350

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
130831

Utfall
140831

Budget 
2014

Prognos
2014

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet
Ställföreträdare
Överförmyndarkansli

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

-
-1,2
-0,7

-0,1
-1,4
-0,9

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

-
0,2

-0,1
Summa -2,0 -1,9 -2,4 -2,3 0,1
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Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Intäkter 199,0 210,3 287,5 287,5
Kostnader -480,6 -504,4 -749,3 -748,3
(varav kapitaltjänst) (-4,0) (-4,9) (-7,3) (-7,3)
Summa -281,6 -294,1 -461,8 -460,8
   
Verksamhet

Anläggningschef med ett helhetsansvar för Ystads bad- 
och idrottsanläggningar har rekryterats. Ny kultursko-
lechef samt två rektorer och två biträdande rektorer har 
anställts i förvaltningen. 

Under sommaren har Ystad Arena, första etapp - badan-
läggningen, uppförts färdigt och överlämnats från entre-
prenören NCC till Ystads kommun. Invigningen kommer 
att äga rum den 12 september och därefter får allmän-
heten möjlighet att besöka anläggningen. Parallellt med 
slutfasen av etapp ett har etapp två - A-hallen som ska 
ersätta Österporthallen startat.

Verksamheten i den nya förskolan Kosmos startade i maj. 

I samarbete med Malmö Högskola och med finansiering 
från Skolverket har Ystads kommun gjort en större sats-
ning på kvalitetsarbete i förskolorna. 35 förskollärare 
kommer under hösten att delta i en kommunförlagd kurs 
inom Förskolelyftet och alla 200 pedagoger samt repre-
sentanter från kommunens fristående förskolor deltar i 
två föreläsningar inom ramen för Förskolelyftet.

Projektering av om- och tillbyggnad av före detta Zätaför-
packningar (kv. Verkmästaren 18) till förskola och grund-
skola har fortsatt under våren. Sex arkitektfirmor är ut-
valda att ingå i den kommande etappen av projektarbetet 
gällande program- och systemhandlingar. En arbetsgrupp 
bestående av olika kompetenser inom förvaltningen tar 
fram önskemål och idéer till utformning av Verkmästaren 
18. 

Om- och tillbyggnaden av Köpingebro skola, inkluderan-
de fyra klassrum, nya lokaler för fritidshemmet, ny skol-
restaurang samt en utmanande utemiljö, stod färdigt när 
eleverna började höstterminen.  

Ystads kommun har fått 100 000 kr i bidrag från Region 
Skånes kulturnämnd till ett gemensamt kulturprojekt på 
kommunens alla fritidshem. Ca 1 000 elever i åldern 6-9 
år får delta i kreativa skapandeprocesser med ett gemen-
samt mål. En danspedagog, en musiker och en konstpe-
dagog besöker fritidshemmen i början av hösten och alla 
samlas i en gemensam avslutning i Ystad i oktober. Detta 
är en av flera delar i kommunens satsning på fritidshem-
men.

Ystads Kommun ingår tillsammans med Simrishamn och 

Staffanstorp i pilot- och samverkansprojektet ”Småkom-
muner mot droger”. Projektet riktar sig till högstadieelever 
och integreras i hög grad i den ordinarie undervisningen. 
Syftet är att förändra ungdomars attityder och inställning-
ar till droger så att de aktivt och av egen vilja bestämmer 
sig för att avstå. 

Komtek fick 2014-års Mensa pris, som idag finns på 24 
orter i landet. Den ideella föreningen Mensa delar årli-
gen ut pris till en person eller organisation som genom sin 
gärning bidragit till att främja intelligens så att den kan 
komma mänskligheten till godo. 

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgår 
till 294,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar 
efter augusti månad ett överskott motsvarande 16,5 mkr 
inklusive semesterlöneskuld.

För- och grundskoleområdena är mer försiktiga i sin an-
vändning av resurser under vårterminen och det är inte 
förrän under hösten som skolorna gör diverse satsningar 
då områdena är mer säkra på att ekonomin är i balans.

Antal barn och elever är färre än budgeterat. Det innebär 
att det är mindre resurser utbetalt till kommunala och fri-
stående skolenheter än budgeterat. Det finns dessutom 
fler elever (från annan kommun) än budgeterat placerade 
i Ystad kommuns skolor och förskolor vilket har lett till 
ökade intäkter. 

Den ekonomiska prognosen är att Barn- och utbildnings-
nämnden räknar med ett överskott motsvarande 1,0 mkr.

Framtid
Ystads kommun har möjlighet att ansöka om ytterligare 
20 förstelärartjänster (totalt 28 tjänster). Följande fokus-
områden gäller för de nya tjänsterna: fyra förstelärare 
som ska ha inriktning på formativt lärande och praktisera 
det i undervisningen, åtta lärare med inriktning på läs-
förståelse för åk 1-6, två lärare med inriktning på flexibel 
utbildning för att möta individernas behov och förutsätt-
ningar i vuxenutbildningen, två lärare med inriktning på 
ma/no för åk 7-9, två lärare med inriktning på praktisk-/
estetiska ämnen för åk 7-9 och två lärare med inriktning 
på språk för åk 7-9. Förstelärarna kommer att tillträda sina 
tjänster under hösten 2014. 
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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 inte skadas eller blir sjuka ska landets 
skolor bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  Arbets-
miljöverket startade en flerårig nationell tillsynsinsats mot 
skolan hösten 2013 och som ska avslutas 2016. Cirka 
30 % av landets skolor kommer att inspekteras. I Ystads 
kommun får sex skolor besök av Arbetsmiljöverket under 
september. 

Antalet platser inom förskola, fritidshem och grundsko-
lans yngre år kommer att behöva utökas, då allt tyder på 
en fortsatt stark utveckling av antalet elever i lägre åldrar. 
Även fortsättningsvis måste förvaltningens lokaler vid ny- 
och/eller ombyggnation planeras för möjlighet till flexibla 
lösningar av verksamhetsinnehåll över tid.

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 fram på flera ställen 
i förskolans och skolans styrdokument. Skapande i olika 
former och kulturen är integrerat i skolans undervisning 
och stärker lärandet. Ystads kommun har ansökt och fått 
bidrag från Kulturrådet till Skapande skola med syfte att 
elever ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och 
att deras möjligheter till eget skapande ökar. Kulturga-
rantin säkerställer att alla barn, från fyra år i förskolan till 
och med årskurs 9 i grundskolan, ska få minst en kultur-
upplevelse per läsår. Kulturgarantin kommer att revideras 
under 2014. 
Ystads kommun har fått 100 000 kr i bidrag från Region 
Skånes kulturnämnd till ett gemensamt kulturprojekt, 
Kreativa kids, på kommunens alla fritidshem där cirka 
1 000 elever i åldern 6-9 år får delta i kreativa skapande-
processer med ett gemensamt mål.  

Många av de kommunala förskolorna har grupper som 
bedriver sin huvudsakliga verksamhet utomhus och med 
hjälp av annan platspedagogik stimulerar 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 av dem att de på sin fritid antingen dagligen el-
ler 4-6 dagar i veckan är så fysiskt aktiva att de blir varma/
andfådda. 
 
Målet är i hög grad uppfyllt.



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

• Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
• Ekonomin är i balans

Analys
Verksamheterna har uppnått ett gott resultat med ut-
gångspunkt i det uppdrag som styrs av gällande lagstift-
ning och reglemente. Barn- och utbildningsnämnden 
uppfyller den platsgaranti som är lagstiftad till fyra må-
nader inom förskoleverksamheten. Ystads kommuns för-
skolor och grundskolor håller en hög kvalitet och ligger i 
framkant i Sverige gällande användande av digitala hjälp-
medel för lärandet. 
Det preliminära meritvärdet för de 216 elever som gick 
ut åk 9 ligger även i år högt: Västervångskolan: 227,9 (jfr 
228,7 VT -13) och Norreportskolan: 227,4 (jfr 224,0 VT 
-13). Den officiella statistiken för gymnasiebehörighet har 
ännu inte kommit, men enligt Lärarförbundet ligger Ystad 
på plats 3 i Sverige.
Ekonomin är i balans.

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, Lpfö 98 samt Lgr 11. ”Förskolan 
ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor”. ”Ge-
nom ett miljöperspektiv får elever möjligheter både att ta 
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att 
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor”. Marietorps naturskola är en del 
av den verksamhet som pedagogiskt arbetar med de lång-
siktiga miljömål som finns både nationellt och lokalt.
 
I kommunens Miljöprogram framgår att varje verksam-
het 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 
kommunens strategiska miljömål samt målsättningarna 
i den tillhörande energi och klimatstrategin. Grön Flagg 
är anpassat till läroplanerna och innehåller nyckeltal som 
innebär att arbetet också kan mätas och följas upp. 

Genom att samordna arbetet med Grön Flagg med det 
fortsatta införandet av klimatsmarta måltider kan arbetet 
kontinuerligt följas upp samt integreras i en helhet. Syf-
tet med detta är att genom kompetensutbyte och arbete 
över förvaltningsgränser samordna och kvalitetssäkra sko-
lornas och förskolornas miljöarbete och uppnå kommu-
nens miljömål.
Målet är i hög grad uppfyllt.
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* 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 Ystads kommun finns ett varierat utbud av både kom-
munala 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.
Det preliminära meritvärdet för de 216 elever som 
gick ut åk 9 ligger även i år högt: Västervångsko-
lan: 227,9 (jfr 228,7 VT -13) och Norreportskolan: 
227,4 (jfr 224,0 VT -13). Den officiella statistiken för 
gymnasiebehörighet har ännu inte kommit, men en-
ligt Lärarförbundet ligger Ystad på plats 3 i Sverige. 
I stort upplever elever sig trygga i skolan och nöjda med 
sin lärandemiljö. Dock behövs ett ständigt fokus på hur 
elevers trygghet kan stärkas. 
  
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
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 arbetsta-
gare och elever skadas eller blir sjuka ska landets skolor 
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta sker inte 
i tillräcklig omfattning idag. Arbetsmiljöverket startade 
därför en flerårig nationell tillsynsinsats mot skolan hös-
ten 2013 och som ska avslutas 2016. Cirka 30 % av lan-
dets skolor kommer att inspekteras. I Ystads kommun får 
sex skolor besök av Arbetsmiljöverket under september 
månad. 

I förvaltningen finns en arbetsmiljögrupp bestående av 
huvudskyddsombud och tjänstemän. Denna träffas cirka 
fyra till sex gånger per år och diskuterar aktuella arbets-
miljöfrågor. Varje förvaltning har ett jämställdhetsombud 
som ingår i den kommunövergripande jämställdhetskom-
mittén. 

Ystads kommun har investerat i ett system för kompe-
tenshantering för att kartlägga pedagogernas behörig-
het. Verktyget är tekniskt implementerat, utbildning och 
pilotstudie återstår innan verktyget kommer att vara klart 
att användas i februari 2015. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

Personal
Fortsatt positiv utveckling av hälsotalen kan skönjas.
I diagrammet ”frisknärvaro” nedan är frisknärvaro = ar-
betad tid i procent av möjlig total arbetstid. Tillsvidarean-
ställda heltid = årsarbetare.
Antal årsarbetare har ökat under 2014. I augusti har anta-
let årsarbetare ökat med 12 jämfört med april.  
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
131231

Utfall
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Förskola 1 295 1 310 1 305 1 285
Förskoleklass 310 290 300 290
Grundskola 2 385 2 440 2 475 2 455
Fritidshem 1 082 1 100 1 060 1 140
Särskola 37 38 39 36
-varav egna elever i särskola 19 20 22 20
Besökare badanläggningar 101 557 69 750 105 000 105 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
130831

Utfall
140831

Budget 
2014

Prognos
2014

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,5 -0,4 -0,6 -0,6 -
Ledning och administration -7,0 -5,0 -8,2 -8,2 -
Barnomsorg och utbildning i ål-
dern 1-16 år

-249,7 -258,9 -406,5 -406,0 0,5

Forum Ystad -11,5 -12,4 -20,0 -19,5 0,5
Fritidsverksamhet -12,9 -17,5 -26,5 -26,5 -
Summa -281,6 -294,1 -461,8 -460,8 1,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
140831

    Budget
2014

     Prognos
2014

Avvikelse
progn/budg

IT-satsning grundskola -0,2 -1,0 -1,0 -
IT 1:1 -0,9 -4,8 -4,0 0,8
Nämndsinvesteringar -0,4 -0,0 -0,6 -0,6
Summa -1,5 -5,8 -5,6 0,2

Utmanande utemiljö på Köpingebro skola.
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Kulturnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Intäkter 2,9 2,8 4,2 4,2
Kostnader -20,8 -20,7 -31,8 -31,8
(varav kapitaltjänst) (-0,6) (-0,5) (-0,8) (-0,8)
Summa -17,9 -17,9 -27,6 -27,6
   
Verksamhet
I maj besökte Shakespeares Globe Theatre från London 
Ystads Teater med Hamlet. Två föreställningar spelades 
för fulla hus. Besöket var ett samarrangemang mellan kul-
turnämnden, Ystads Teater och The Globe.  Turnén kom-
mer att pågå i två år och besöka alla världens länder, varav 
besöket i Ystad är det enda i Sverige.

Fyra olika operauppsättningar spelades på Ystads Teater 
under sommaren - Ystadoperans Alfvén, Skånska Ope-
rans Cosi van Tutte, Operafabrikens Titus mildhet och 
Kammaropera Syds Vive l´operette. Dessutom uruppför-
des Den djupaste platsen, en opera av Daniel Hjorth i regi 
av Helena Rööhr, i Lantmännens spannmålsmagasin i inre 
hamnen. Valet av spelplats var mycket spännande och är 
kanske ett steg i utvecklingen mot att utveckla inre ham-
nen till en spännande plats för upplevelser och umgänge.

Tre onsdagar i juli arrangerades allsång i Norra promena-
den. Gästartister var Sommarteatern, Anna Sahlene och 
Olle Jönsson från Lasse Stefanz. Vackert väder, populärt 
husband och konferencier, mycket sång, bra artister och 
underbar miljö lockade totalt ca 4 000 personer till ar-
rangemangen.

Ystad Sweden Jazz Festival, till vilken kulturnämnden från 
och med i år är bidragsgivare, lockade i år sin största pu-
blik hittills, ca 8 000 personer. Festivalen är av högsta in-
ternationella klass och erbjuder en trivsam och generös 
stämning, vilket tilltalar både publik, artister och journa-
lister.

Konstmuseet visade utställningarna Shifting Natures med 
konstnärerna Gerhard Nordström och Caroline Mårtens-
son  samt en separatutställning med Mårten Nilsson. 
Under sommaren har även ljudinstallationen The Distant 
Sound av den internationellt erkända konstnären Susan 
Philipsz kunnat höras från småbåtshamnen. Verket har va-
rit tekniskt krävande och ljudkvaliteten instabil. Konstmu-
seets personal har arbetat hårt för att få verket att fung-
era som det ska, men har trots det tvingats stänga av det 
då och då när ljudkvaliteten varit för dålig. 

Klosterträdgårdarna har lockat drygt 60 000 besökare un-
der perioden. Utställningen Himmelskt vackert i Klostret 
har också väckt stort intresse.

Den planerade utställningen från Nationalmuseum som 
skulle ha visats under sommaren ställdes in i sista stund 
av fastighetstekniska skäl. Sommarutställningen stäng-
des redan 10 augusti på grund av att man planerat att 
börja ombyggnationen av taket. Detta i kombination med 
vackra sommarvädret är troliga orsaker till att besökssiff-
rorna minskat på Konstmuseet. Även Klostret visar lägre 
besökssiffror i år.
 
Stadsbiblioteket har på försök köpt in 125 nya pocket-
titlar, som under sommaren använts som ett extra erbju-
dande vid entrén. Sommarpocketarna blev populära och 
lånades under två månader ut i genomsnitt 3,5 gång/
pocket. Ystadborna har lånat något fler böcker under det 
senaste tertialet även om antalet besökare under samma 
period var något lägre än tidigare. Under varma somrar 
brukar biblioteken ha färre besök. Andelen turister som 
kom för att använda datorer eller trådlöst nät var påfal-
lande stor. 

Filialen i Köpingebro har hållits stängd från mitten av juni 
på grund av skolans renovering. Service från bokbussen 
har erbjudits vid några tillfällen.

Ystads bibliotek har i samarbete med Regionbibliotek 
Stockholm gjort observationer av besökarnas aktiviteter. 
Avgjort populäraste aktivitet var ensambesökare som satt 
ner och använde medier. Särskilt män gör detta i hög ut-
sträckning. Detta är ett användande av bibliotek som inte 
syns i annan statistik. Detta och andra resultat från under-
sökningen kan användas vid ommöblering av biblioteket.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar efter årets åtta första månader 
ett överskott på 0,5 mkr inklusive semesterlöneskulden, 
ett överskott på 0,3 mkr exklusive semesterlöneskulden. 
Överskottet beror till stor del på lägre personalkostnader 
till följd av sjukskrivningar.

Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras 
inom tilldelade resurser. 

Framtid
Ombyggnaden av Konstmuseets glastak skall vara färdig i 
slutet av oktober, en ombyggnad som till stor del finansie-
ras av Boverket och Borgska fonden. Under oktober och 
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november visas mindre utställningar på första och andra 
våningen. Utställningar på tredje våningen kan naturligt-
vis inte visas förrän ombyggnationen är helt färdig.

En satsning på den kommunala konstsamlingen kommer 
att göras under det kommande året, dels för att inventera 
konsten och dels för att ytterligare tillgängliggöra konsten 
i de kommunala byggnaderna. 

Samtal förs med The Globe om ytterligare besök på 
Ystads Teater.

Ystads kommuns kulturpris och kulturstipendium kommer 
i år att delas ut på Kulturfesten på Ystads konstmuseum 
den 30 oktober. Denna kväll kommer även Ystads 
Allehandas kulturpris samt Gunnar och Lilly Perssons 
konststipendium att delas ut. Detta samarbete mellan 
Ystads kommun och Ystads Allehanda görs i syfte att yt-
terligare sätta ljuset på alla de skickliga kulturutövare som 
finns i närområdet.

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
Ystads museer är attraktiva besöksmål som lockar både 
kommuninvånare och turister. 
Tillgängliga kulturarrangemang med hög kvalitet som 
marknadsförs på ett genomtänkt 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
Prognos för året är en budget i balans.

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
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 in en trygg miljö

Analys
Kulturgarantin för barn och unga är i bruk. 
Kulturnämnden arbetar aktivt med att stimulera ett varie-
rat kulturutbud 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 god 
kommunikation. Resultat från Ystads kommuns medarbe-
tarenkät används aktivt i ledarskapet. Gemensam kom-
petensutveckling för all personal genomförs regelbundet.

Målet är delvis uppfyllt.
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Personal
Två verksamhetsansvariga är långtidssjukskrivna. Rehab-
processer är igång. Vikarier kommer troligtvis att tillsättas.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
131231

Utfall
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Utlånade medier totalt och 191 717 122 027 206 000 200 000
per invånare 6,7 4,3 7,2 7,0
Besökare museer 70 797 38 779 87 000 70 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
130831

Utfall
140831

Budget 
2014

Prognos
2014

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -
Ledning och administration -1,1 -1,2 -2,2 -2,2 -
Bibliotek - och kulturverksamhet -16,6 -16,5 -25,0 -25,0 -
Summa -17,9 -17,9 -27,6 -27,6 -

   Utställningen ”Himmelskt vackert” på Klostret.
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Myndighetsnämnd



Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

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

Verksamhet
Antalet bygglovsansökningar har varit något fler vid 
motsvarande period föregående år. Ärenden gällande ny-
byggnad av enbostadshus ökade rejält under tertial 1 men 
ökningen har inte fortsatt under tertial 2. Att antalet ären-
den av mer komplicerad art ökat syns i ett fortsatt högre 
antal samråd jämfört med föregående år.

Statistiken för tertial 2 visar att de korta handläggnings-
tiderna har bestått. Under tertial 2 har delegationsbeslut 
fattats i 146 ärenden. Genomsnittstiden från att ärendet 
varit komplett till att bygglovet beviljats och expedierats 
till den sökande är tio arbetsdagar, eventuella grannehö-
randen och remisstider är inkluderat i tiden. Antalet ären-
den som behöver kompletteras är fortsatt relativt högt, i 
77 av de 146 ärendena begärdes komplettering. Snittiden 
från att ärendet kom in till att begäran om komplette-
ring skickats ut är tio arbetsdagar. Bygglovsenheten har 
även tagit fram genomsnittstiden från det att begäran om 
komplettering skickats ut till att den sökande kommer in 
med de begärda handlingarna, vilket är 26 arbetsdagar.

Under tertial 2 har tre ärenden om strandskydd behand-
lats i nämnden. Några trafikärenden har ej varit aktuella. 

Den informationsträff som hölls för bygglovssökande i 
maj var välbesökt och mycket uppskattad. 

Ekonomi
Prognosen för politisk verksamhet under myndighets-
nämnden visar på en budget i balans.

Framtid
Bygglovsenheten planerar för nya informationsträffar un-
der hösten, i fokus står bland annat de nya så kallade At-
tefallsreglerna som medger utökande bygglovsbefrielser 
för en- och tvåbostadshus. Arbetet med rätt information 
till sökande för att minska antalet kompletteringar fort-
sätter. Bygglovsenheten kommer också att genomföra en 
enkätundersökning under hösten.
   
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
Handläggningstiden av bygglov är fortsatt i balans. 
Bygglovsenheten har under tertial 2 haft fortsatt korta 
handläggningstider på i genomsnitt tio arbetsdagar från 
det att ärenden varit kompletta. 

I bygglovshandläggningen bevakas så att en god stads- 
och landskapsbild samt en god byggnadskultur bevaras, 
bland annat genom att kommunantikvarien deltar i hand-
läggningen i ärenden som rör kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer.

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
Kostnaderna för myndighetsnämnden bedöms hållas 
inom given 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
De miljöfrågor som ur ett myndighetsperspektiv kan beva-
kas tas upp i handläggningsprocessen.

Målet är helt uppfyllt.
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* 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 in en trygg miljö

Analys
Korrekt handläggning och korta handläggningstider lig-
ger i fokus för bygglovsenheten. Handläggningstiderna 
har under tertial 2 fortsatt varit korta med en genom-
snittstid på tio arbetsdagar från det att ärenden varit 
kompletta till att beslutet expedierats ut till den sökande.

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
Myndighetsnämnden har ingen personal.

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

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
131231

Utfall
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Antal bygglov 575 398 600 600
Antal samråd 123 116 200 200
Antal bygganmälan 50 38 50 50

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
130831

Utfall
140831

Budget 
2014

Prognos
2014

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -
Summa -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -
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Samhällsbyggnadsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Intäkter 279,5 306,6 438,5 439,9
Kostnader -340,4 -344,5 -509,5 -508,5
(varav kapitaltjänst) (-66,8) (-69,0) (-96,1) (-96,1)
Summa -61,0 -37,8 -71,0 -68,6
   
Verksamhet
Planavdelningen ser ett fortsatt stort tryck på nya detalj-
planer och avdelningen har fått två nya planuppdrag se-
dan i april, kvarteret Almen och Blåtand. 
Den fördjupade översiktplanen för Ystad har varit på sam-
råd under sommaren och medarbetare från planenheten 
har varit aktiva på Stortorget och Österportstorg för att få 
in synpunkter från allmänheten. Nu ska alla synpunkter 
som kommit in sammanfattas och därefter kommer en 
utställningshandling att arbetas fram.
Den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro har god-
känts av samhällsbyggnadsnämnden och ska vidare till 
kommunfullmäktige för beslut. Flera större detaljplaner 
har varit på samråd och granskning under perioden, däri-
bland detaljplanen för Dammhejdan. Inom denna plan 
finns, förutom bostäder i flerfamiljshus och radhus, möj-
lighet till mindre butiker, företag, vårdboende, LSS-boen-
de med mera. Planen kan rymma upp till 300 bostäder.

Avdelningen arbetar också med en cykelstrategi och ett 
EU-projekt tillsammans med Bornholm. En person har pro-
jektanställts för att driva dessa projekt som båda handlar 
om cykling. I september planeras med anledning av EU-
projektet en cykelkonferens tillsammans med Bornholm. 

Avdelningen har under perioden förstärkts med en GIS-
ingenjör som kommer att arbeta aktivt för att sprida an-
vändningen av kartor och kartanalyser i kommunen. Det 
finns nu ytterligare möjligheter att dra nytta av kartkom-
petensen och förhoppningen är att GIS-ingenjörerna ska 
bli viktiga kuggar i många projekt inom hela kommunens 
organisation.

GIS och Mätning har bytt lokaler från västra flygeln till 
andra våningen på Birgerskolan. 
Under 2014 har avdelningen sett en liten ökning av antal 
beställningar, jämfört med 2013. Antal husutsättningar 
har varit 47 jämfört med 30 under samma period före-
gående år. Antal beställningar av nybyggnadskartor och 
antal framställda grundkartor ligger på ungefär samma 
nivå för motsvarande period under 2013.

Fastighetsavdelningen har under året sålt fastigheter med 
följande köpeskilling:

• Herrestad 68:35, 1,5 mkr
• del av Köpingebro 14:308, Lachmannsväg 7 och 

9, 1,65 mkr
• del av Parkgymnasiets paviljong, 0,3 mkr

Exploatörer för byggnation av flerbostadshus och radhus 
visar stort intresse i Ystad och Nybrostrand. Bygglovsan-
sökan för 19 radhus i Källesjö är inlämnad, åtta marklä-
genheter i Nybrostrand är byggda och markanvisningsav-
tal har tecknats för 47 nya bostäder i Västra Sjöstaden. 
Försäljningen av villatomterna fortsätter också att gå bra 
och i år har 17 köpeavtal tecknats och byggnation har 
skett på 17 tomter. Infrastrukturen i det nya området i Ny-
brostrand skall upphandlas och anläggas så att försäljning 
kan starta när Nybrostrand Väster är slutsålt. 

Försäljning av kvarvarande industrimark i Västra industri-
området pågår. Ny detaljplan för industrimark intill östra 
industriområdet blev antagen under 2013 och arbetet 
med projektering startas upp inom kort.

Arbetet med ombyggnationen av Ystads reningsverk på-
går och under augusti månad har schaktarbetet för de 
nya sedimenteringsbassängerna påbörjats. Sista delen av 
ombyggnaden av Nedraby vattenverk, etapp 3b, pågår. 
Sista etappen innehåller bland annat byggnad för pum-
panläggning, reservkraft, omläggning av ledningar med 
mera. 

Arbetet pågår med att lägga ny vägbeläggning på sträck-
an från korsningen Malmövägen/Missunnanvägen till 
korsningen Österleden/Supgränd. Totalt läggs ny asfalt 
på en cirka 1,7 kilometer lång sträcka. Återställning efter 
grävningsarbete i delar av Edvinshemsområdet och Hede-
skoga har medfört ny beläggning på körbanorna. 

Nytt avtal gällande färskt kött är tecknat från och med 
juni då föregående avtalspartner inte klarade att upprätt-
hålla upphandlad kvalitet, svenskt kött. Ystad tillsammans 
med Simrishamn och Tomelilla kommuner samt sydskån-
ska gymnasieförbundet bröt kontraktet i samförstånd 
med leverantören. Det nya avtalet medför en kostnads-
ökning på cirka 450 000 kr per år för Ystad kommun vid 
upphandlad kvantitet. Avtalet som nu tecknats innehåller 
närproducerat kött vilket är i linje med uppdraget politi-
kerna har gett genom samordnad varudistribution, det vill 
säga att främja små lokala producenter samt att möjligöra 
en minskning av transporterna.
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Arbetet med klimatsmarta måltider fortsätter tillsammans 
med kultur och utbildning. Under vårterminen 2014 har 
26 klimatsmarta måltider serverats av totalt 90 serverings-
dagar. Målet är att servera 30 klimatsmarta måltider per 
år.

Lokalvården arbetar aktivt med kvalitetsarbete och i höst 
lanseras ”Ystad kvalité”, vilket innebär att mätningar ska 
utföras för att fastställa att köpt kvalité levereras. 

Projektet samordnad varudistribution har nominerats till 
trafikverkets utmärkelse ”Årets Lyft”. 

Ekonomi
Prognosen per 31 december 2014 visar på ett överskott 
med 2,4 mkr för samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska avdelningen prognostiserar ett resultat i balans. 
Avfallsenheten beräknas gå med 1,0 mkr i underskott och 
VA-enheten med 6,0 mkr i underskott. Underskottet på 
VA beror på ökade kapitaltjänstkostnader för Nedraby 
vattenverk. Underskotten kommer att minska enheter-
nas kortfristiga respektive långfristiga skuld så att de visar 
nollresultat. 

Fastighetsavdelningen prognostiserar överskott med 0,9 
mkr som hänför sig till reavinsterna motsvarande 1,4 mkr 
som avräknas vid bokslutet. Underskott på 0,5 mkr hänför 
sig till underhållskostnader för lekplatserna som övertogs 
från barn- och utbildningsförvaltningen i början av året. 
En inventering genomförs som ska visa på behovet av 
framtida driftskostnader för lekplasterna.

Plan- och byggs prognos visar på ett överskott på 0,2 mkr 
vid årets slut. GIS och Mätning visar på ett underskott 
vid årets slut med 0,2 mkr som hänför sig till färre antal 
husutsättningar och nybyggnadskartor.

Serviceavdelningen beräknar göra ett underskott på 0,5 
mkr som dels bero på att restaurang Göken drevs i kom-
munens regi till och med juli utan budgetmedel. Under 
året har de särskilda boendena inom äldreomsorgen haft 
en del tomma platser, vilket bidrar till minskade intäkter 
för äldreomsorgens restauranger. 

Administration och utveckling prognostiserar överskott 
med 2,0 mkr till följd av återhållsamhet med resurserna.

Övriga verksamheter visar på en ekonomi i balans.

Framtid
Projektet Fokus i byarna kommer att fortsätta och arbetet 
med nästa by Löderup har startats upp. 
Planarbetet för Surbrunnsområdet har kommit in i en ak-
tiv skissfas, ett område som kan möjliggöra ett stort antal 
centrala bostäder.
I oktober har samordnad varudistribution varit i drift i ett 

år. Nästa planerade varugrupp, kemtekniska varor, står på 
tur att under hösten levereras via distributionscentralen. 
På kommunens begäran kommer transportören att ge-
nomgå en miljörevision för att få fram resultat kring total 
miljöbelastning på utfört uppdrag. 

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
Planberedskapen är hög för bostadsbyggande i Ystad. 
Den fördjupade översiktsplanen för Ystad har varit på 
samråd och kommuninvånarna har deltagit via olika akti-
viteter som planavdelningen genomfört. Den fördjupade 
översiktsplanen för Köpingebro är klar och skall upp i 
kommunfullmäktige. Det är fortsatt stort intresse från ex-
ploatörer att bygga flerbostadshus, marklägenheter och 
radhus i Ystad. Även försäljning av villatomter går bra. 

Ombyggnad av Ystads reningsverk har påbörjats och sista 
etappen av Nedraby vattenverk pågår. Ett nytt sms-system 
har införts som förenklar och förbättrar information/var-
ningar för vattenläckor eller andra vattenavstängningar.

Arbete pågår med ny asfalt på Malmövägen till Österle-
den. 

En översyn av busslinjenätet pågår. Projektet är ett sam-
arbete mellan Skånetrafiken, Bergkvara Buss och kommu-
nen med visionen att skapa ett linjenät för dagens och 
morgondagen resenärer i Ystad. De första förändringarna 
sker i december.
  
Hälsans stig färdigställdes och invigdes under Skåne lyfter. 
Nytt omklädningsrum vid motionsslingan i sandskogen 
har färdigställts.
I samband med Region Skånes folkhälsoturné som be-
sökte Ystad i maj fanns representanter från kosten-
heten på plats för att berätta om frukost i skolan. Det 
bjöds på smoothies och knäckebröd till alla. En vatten-
tank såg till att alla törstiga fick vatten att dricka. Sam-
tidigt informerades om varför alla har ett ansvar för vårt 
vatten samt om utbyggnaden av Nedraby vattenverk. 
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Arbetet med att genomföra beslutat lekplatsprogram 
fortskrider och under perioden färdigställdes lek-
platserna vid Midsommarängen samt Backaskolan. 
 
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
Samhällsbyggnadsnämndens prognos per 31 december 
2014 visar på ett överskott med 2,4 mkr. I resultatet ingår 
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar med 1,4 mkr. 
Nämndens resultat är prognositiserat till ett överskott på 
1,0 mkr exkluderat reavinsterna.

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
Ystads invånare har fått bättre dricksvatten sedan Ned-
raby vattenverk byggts om. 

En cykelstrategi och ett EU- projekt tillsammans med 
Bornholm har påbörjats.

Klimatsmart uppvärmning av Svarte skola har färdigställts. 
Skolan värms upp med grundvatten och värmepump.  

Målet med klimatsmarta måltider uppfylls och inom lokal-
vården tas ett nytt kvalitetsarbete fram. 
Samordnad varudistribution tillsammans med en tyd-
lig livsmedelsupphandling har lett till färre transporter. 
Fairtrade-projektet löper vidare, kommunen har besökt 
förskolebarn med målet att barnen skall förstå skillnaden 
mellan traditionell odling och fairtrade-odlade bananer. 
 
Hälsans stig har färdigställts och invigts.  Omkläd-
ningsrum vid slingan i Sandskogen har färdigställts. 
 
Cykelpump vid stationen är installerad. 

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
• Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet 

är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 
präglar omsorgen

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

Analys
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, nästa by är Löderup.

Planavdelningen arbetar aktivt med att finnas tillgängliga 
på ystad.se, planer, program och annan information upp-
dateras ständigt även kopplat till andra kommunikations-
aktiviteter såsom annonsering och dialog.

Under folkhälsoturnén Skåne Lyfter fanns representanter 
från samhällsbyggnad på plats för att berätta om verk-
samheten och svara på invånarnas frågor.

Ett nytt sms-system för information/varningar för vatten-
läckor eller andra vattenavstängningar har införts.

Olika intressegrupper har bjudits in att provbada i nya 
badhuset.

Målet är delvis 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
Frisknärvaron ligger på 95,2 %, samma nivå som föregå-
ende år.

Målet är delvis uppfyllt. 
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Personal
Frisknärvaron var för perioden jan-aug 2014 95,2 %, 
samma som motsvarande period i fjor.
Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. 
Förvaltningen har minskat sin organisation med en avdel-

ning då Plan och bygg samt GIS och Mätning numera är 
en avdelning. Samtidigt har avdelningen förstärkts med 
en GIS-ingenjör.

 
Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
131231

Utfall
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll 167 * 140 124
Mediaförsörjning (kr/kvm) 166 * 152 152
Mark- plan- och exploatering
Antal påbörjade tomter 9 17 10 20
Försåld industrimark, kvm 5 350 4 000 15 000 15 000
Antal påbörjade bostads/hyresrätter 8 45 15
IT-avdelning
Antal användare, administration 2 148** * 700 2 150**
Antal användare, skola 5 136** * 800 5 136**
Antal användare, kommunala bolag 180 * 150 180**
Totalt antal användare
** Inklusive Sydskånska gymnasiet

7 464** * 3 700 7 500**

Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplan 10 3 7 7
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 0 1 1 1
Antal pågående detaljplaner 24 27 25 25
Antal program 1 0 1 1
GIS och Mätning
Antal förrättningsförberedelser 6 5 14 10
Antal husutsättningar 49 47 90 70
Antal grundkartor 11 7 7 12
Antal nybyggnadskartor 69 46* 120 70
* varav 21 st enkla
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 090 * 7 000 7 000
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 248 * 245 245
Mängd matavfall, ton 951 * 1 000 1 000

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

Mars April Aug Okt Dec

Pr
oc

en
t

Frisknärvaro

2013 2014

236
238
240
242
244
246
248
250

Mars April Aug Okt Dec

A
nt

al

Tillsvidareanställda heltid

2013 2014
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Verksamhetsmått, forts.

Verksamhet Utfall
131231

Utfall
140831

Budget
2014

Prognos
2014

VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 704 360 * 2 800 000 2 800 000
Antal kbm sålt vatten 2 241 379 * 2 200 000 2 200 000
Serviceavdelningen
Antal portioner, skola, förskola (lunch) Nytt mått * 594 000 594 000
Antal portioner, äldreomsorg (lunch pensionärer, 
matdistribution)

Nytt mått * 74 400 74 400

Inköp av ekologiska livsmedel i % 16 % * 25 % 16 %
mot totala livsmedelsbudgeten
för- och grundskola 
* Redovisas i årsbokslutet

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
130831

Utfall
140831

Budget 
2014

Prognos
2014

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,4 -0,4 -0,8 -0,8 -
Administration och utveckling -0,2 -1,5 -9,6 -7,6 2,0
Fastighetsavdelning -13,6 0,4 -0,9 0 0,9
IT-avdelning -0,4 0,2 0 0 -
Plan och Bygg -3,7 -3,3 -5,4 -5,2 0,2
GIS- och Mätning -1,8 -1,6 -2,1 -2,3 -0,2
Teknisk avdelning-trafik 2,2 3,1 4,1 4,1 -
Teknisk avdelning – gata och park -34,0 -30,3 -49,9 -49,9 -
Avfallsenhet -3,8 0,0 0 0 -
VA-enhet -2,1 0,0 0 0 -
Serviceavdelning -3,2 -4,4 -6,4 -6,9 -0,5
Summa -61,0 -37,8 -71,0 -68,6 2,4
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
140831

    Budget
2014

     Prognos
2014

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -2,3 -6,7 -6,7 -
Köpingebro skola, tillbyggnad -16,8 -28,6 -28,6 -
Ystad Arena -108,6 -216,3 -149,2 67,1
Ystads framtida vattenförsörjning -20,9 -69,5 -43,5 26,0
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -3,8 -63,8 -50,0 13,8
VA-utbyggnad - -10,0 - 10,0
Övriga investeringar -23,2 -64,5 -34,3 30,2
Summa -175,6 -459,4 -312,3 147,1

• Nedraby vattenverk är inne i sista etappen av 
byggprojektet och beräknas vara klart somma-
ren 2015. Sista etappen innehåller bland annat 
byggnad för pumpanläggning, reservkraft, om-
läggning av ledningar med mera.

• Ombyggnaden av Ystads reningsverk har precis 
påbörjats. Schaktarbetena pågår för de nya se-
dimenteringsbassängerna och hela projektet ska 
vara klart innan årsskiftet 2016/2017.

• Under året har investeringar av fordon gjorts på 
tekniska avdelningen för bland annat en sopma-
skin samt en sophämtningsbil. Medel avsatta för 
investeringar till fordon har inte varit tillräckliga 
och nämndsinvesteringar har även gjorts. Avsat-
ta medel för investeringar till fordon år 2014 är 
därmed förbrukade.

• Nya badhuset invigs den 12 september och 
byggnationen av hallarna Ystad Arena har på-
börjats, beräknas vara klart sista kvartalet 2016.

• Ny- och ombyggnationen av Köpingebro skola 
pågår och beräknas vara färdig oktober 2014.
Vid terminsstarten invigdes dock redan den nya 
restaurangen med ett nytt funktionellt kök.

• Nytt omklädningsrum vid motionsslingan i Sand-
skogen är färdigställt, till en totalutgift på 2,2 
mkr.

• Energieffektivisering på Svarte skola pågår med 
att konventera olja till värmepumpslösning med 
grundvattenvärme. Även skolpaviljongen på 
norra delen av skolan kopplas in på vattenbu-
ret system istället för direktverkande el. Projektet 
beräknas vara klart under hösten. 

• Upprustning av kommunens församlingssalar 
har påbörjats, total investeringsbudget är på 1,4 
mkr för år 2014.

Ystads nya badhus.
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Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Intäkter 112,7 118,4 65,4 133,5
Kostnader -446,5 -474,7 -597,5 -671,3
(varav kapitaltjänst) (-0,6) (-1,1) (-1,5) (-1,6)
Summa -333,7 -356,3 -532,1 -537,8

Verksamhet
Trenden med flera lediga särskilda boendeplatser för vård 
och omsorg håller i sig, i skrivandets stund finns 19 le-
diga lägenheter. Ett nytt system för verksamhetsplanering 
i hemtjänsten håller på att implementeras, vilket innebär 
att hemtjänstens personal får sina arbetsscheman i mo-
biltelefonen. Personalen kan se vilka brukare som ska ha 
hjälp under dagen och de kan dokumentera direkt i mo-
bilen. Biståndshandläggarna inom vård och omsorg byter 
organisationstillhörighet under september och överflyttas 
till hälso- och sjukvårdsorganisationen. Samhall övertar 
inköpen i hemtjänsten under september. De ansvarar för 
att plocka varor i butiken, registrera dem för betalning 
samt leverera dem hem till brukaren. Tio platser på kort-
tidsenheten i Löderup kommer att stängas den 1 oktober. 
All verksamhet flyttas till Kristallen på Bellevue. En utvär-
dering av stödteamet kommer att genomföras under sep-
tember till oktober, innan nya beslut kan fattas om teamet 
skall avvecklas eller utvecklas.

Ett nytt LSS-boende har tagits i bruk under sommaren på 
Aulingatan. Under sommaren har problemen med hot och 
våldsituationer inom vissa LSS-boenden fortsatt att eska-
lera, vilket i sin förlängning gett behov av externa place-
ringar. Den dagliga verksamheten har fler beslut som blivit 
svåra att verkställa på grund av komplexiteten i ärendena.  

Implementeringen av social omsorgs kvalitetsledningssys-
tem inom hälso- och sjukvården har påbörjats, riskbedöm-
ning har gjorts och sedan ska en handlingsplan upprättas, 
vilken kommer att ingå i verksamhetsplanen för år 2015. 

Trenden med ett lägre försörjningsstöd håller i sig, vilket 
bland annat kan härledas till att fler kommer ut i arbete 
eller får sin försörjning tryggad på annat sätt. Under som-
maren har antalet ensamkommande barn och ungdomar 
ökat. Detta har inneburit att verksamheten behövt famil-
jehemsplacera utanför kommunen. 

Ekonomi
Socialnämnden prognosticerar ett underskott med 5,7 
mkr. I resultatet ingår projektmedel med 0,9 mkr och 
överskott på LSS-boendet på Aulingatan med 2,6 mkr.

Inom Individ och Familjeomsorgen prognostiseras ett re-
sultat i balans. Det är främst kostnaderna för missbruks-
vård och öppna insatser för barn och unga som ökat. 
Kostnaderna för försörjningsstöd och placeringar för barn 
och unga har minskat.

Avdelningen Funktionsnedsättning och Socialpsykia-
tri prognostiserar ett underskott med 5,5 mkr vilket till 
största delen beror på ett antal dyra placeringar. Dessa 
placeringar kommer att pågå under resten av året. Även 
verksamheterna personlig assistans och gruppboende för-
väntas generera underskott. 
 
Vård och omsorg prognostiserar ett överskott med 
0,1 mkr. Överskott finns inom verksamheterna särskilt 
boende, främmande vårdhem och dagverksamhet. Un-
derskott prognostiseras för stödteam och personlig assis-
tans enligt SoL.

Hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott med 
0,3 mkr. Underskott finns inom verksamheten för sjuk-
sköterskor och tekniska hjälpmedel. Överskott finns inom 
verksamheten för bostadsanpassning, rehabteamet och 
ersättning för Senior Alert.

Framtid
För att möta de framtida behoven inom verksamheterna 
är det även fortsättningsvis viktigt att följa utvecklingen. 
Detta gör nämnden genom omvärldsbevakning, prog-
noser, statistik, 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 hushållning och en budget i balans. För att 
möta framtiden behöver nämnden fortsätta att se över 
och utvärdera rådande metoder och arbetssätt. Även fort-
sättningsvis gäller 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 vara 
på agendan och förvaltningen ser stora behov av en kom-
mungemensam samordning inom detta område. Under 
hösten kommer samtliga särskilda boenden ses över för 
att bedöma möjligheterna till att utveckla större enheter 
för ökad effektivitet. Framöver kan även diskussionen om 
alternativa ägande- och boendeformer aktualiseras.  

IT-frågorna och kraven på system som mäter och doku-
menterar har med tiden ökat. Programvaror ska förnyas 
och kompletteras vilket medför ökade kostnader. Även 
inom detta område skulle behövas en bättre samordning.  
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Innan sommaren påbörjades ett arbete tillsammans med 
politiken och brukarråden för att ta fram utvecklingsom-
råden inom förvaltningen. Dessa kommer att fastställas 
under hösten, då kan arbetet fortlöpa med att ta fram 
handlingsplaner för varje utvecklingsområde.

Under hösten kommer stödteamet inom äldreomsorgen 
att utvärderas. Rapporten kommer att vara ett underlag 
för beslut om stödteamets framtida inriktning. Även den 
dagliga verksamheten inom LSS kommer att ses över med 
syftet att se vilka delar som behöver utvecklas för att möta 
nya behov. Målgruppen yngre inom socialpsykiatrin har 
andra behov och kräver annan typ av boende och daglig 
sysselsättning.

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet inom hemsjukvård 
och tekniska hjälpmedel kommer under hösten att kom-
municeras med samtliga kommuner. Avtalet kommer tro-
ligen att medföra ett utökat kommunalt ansvar. Planen är 
att det nya avtalet ska gälla fr o m 2016-01-01.

Under hösten kommer arbetet med mottagande av en-
samkommande asylsökande barn att öka. Statens utvid-
gade möjligheter till att anvisa direkt till kommunen utan 
att plats finns ordnat förväntas bidra till en ökning. Arbete 
pågår inom förvaltningen för att få igång ytterligare ett 
boende för denna grupp. Under sommaren har 8 barn 
direktanvisats.

Personalförsörjningsfrågan är ständigt aktuell inom verk-
samheterna, dels handlar det om kompetens och dels om 
tillgång till personal. Verksamhet bedrivs 24 timmar per 
dygn och 365 dagar om året, vilket ställer stora krav på 
bra personalplanering. 

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
Tillgången på platser i särskilda boende inom Vård och 
omsorg är för tillfället god. En avdelning på Löderups går-
den är stängd för ombyggnad. Fortfarande saknas platser 
i gruppboende inom Funktionsnedsättning och socialpsy-

kiatri. Socialnämnden ansvarar för cirka 70 lägenhetskon-
trakt inom Individ och Familjeomsorgen. Drogvaneunder-
sökning har genomförts inom projektet Småkommuner 
mot droger.

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
Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 5,7 
mkr vid årets slut. Anledningen till det stora underskot-
tet är främst höga kostnader för externa placeringar inom 
LSS och missbruksvård för vuxna. För att undvika kost-
nader för medicinskt färdigbehandlade patienter har vård 
och omsorg inrättat ett stödteam. Stödteamet är en för-
stärkt hemtjänstgrupp som kan ge ett utökat stöd i hem-
met till den enskilde efter sin sjukhusvistelse. Kostnaden 
för detta har blivit högre än beräknat.

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

Analys
Verksamhetens bilar är miljöklassade. Inom hemtjänsten 
har ett planeringsverktyg implementerats för att bland an-
nat optimera körtid. Cyklar används i stor utsträckning. 
Källsortering görs inom vissa verksamheter.

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 in en trygg miljö

Analys
Ett införande av ÄBIC (Äldres behov i centrum), inom vård 
och omsorg kommer innebära att fokus ändras från insat-
ser till behov. Detta skapar möjligheter för brukaren att 
kunna påverka innehållet i sin omsorg på ett annat sätt. 
Tjänste- och omsorgsgarantierna följs. 

Målet är helt uppfyllt.
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* 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
Frisknärvaron är endast 93,2 %, vilket är långt ifrån 
målet. Handlingsplaner för våld och hot uppdateras, 
systemet LISA är väl känt inom socialnämndens verk-
samhet. Vård och omsorg utökar sin resursenhet med 

15 medarbetare för att öka kvalité och kontinuitet 
samt möta verksamheternas frånvaro på ett bättre sätt. 
Internutbildningar kommer att genomföras på flera olika 
nivåer under hösten. Utbildning har genomförts i form av 
omvårdnadslyftet för 20 medarbetare inom FoS. Handled-
ning med olika inriktningar genomförs för att motverka 
sjukskrivingar och förbättra arbetsmiljön.

Målet är delvis uppfyllt.

Personal
Frisknärvaron har varit i genomsnitt 93,2 %. Antalet tills-
vidareanställda är cirka 770 årsarbetare. Ökningen jäm-
fört med 2013 beror på öppnandet av särskilda boendet 
Väderleksvägen.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
131231

Utfall
140831

Budget
2014

Prognos
2014

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 69 70 77 73
Korttidsboende
-Antal helårsplatser
Vuxna 3 2,4 3 3
Barn o unga 10 8,2 10 10
Minst andel nöjda i brukarenkät >85% Ingen mätning > 80 % >80%

Individ och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd 406 305 410 380
Antal vårddygn i hem för vård eller boende
- vuxna 2 688 2 756 2 000 4 100
- Barn 1 854 940 2 850 1 400
Antal vårddygn i familjehem 10 341 7 347 10 300 11 000
Minst andel nöjda i brukarenkät 92% Ingen mätning > 80 % Mätning 2015
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Vård och Omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
- antal helårsplatser 294 2891 318 290
Korttidsplatser
- Antal helårsplatser 32,5 19 30 19
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser 1,3 1,0 2,5 1,0
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 %)
Vård och Omsorg 6537 4029 6 960 6 500
Minst andel nöjda i brukarenkät 69 %2 Ingen mätning > 80 % >80 %

Verksamhetsmått, forts

Verksamhet Utfall
131231

Utfall
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Hälso- och sjukvård
Minst andel nöjda i brukarenkät 94 % Ingen mätning > 80 % >80%

1 En avdelning stängd på Löderupsgården samt flera lediga platser på övriga boende.
2 Alla verksamheter finns inte med på grund av för få svarsantal. Därför lågt resultat.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
130831

Utfall
140831

Budget 
2014

Prognos
2014

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,7 -0,6 -1,2 -1,0 0,2
Gemensam verksamhet -8,8 -13,5 -18,1 -18,3 -0,2
Entreprenader -13,2 -13,4 -23,7 -23,7 -
Funktionsnedsättning och Soci-
alpsykiatri

-74,1 -75,8 -110,1 -115,6 -5,5

Individ och Familjeomsorg -40,6 -41,6 -65,4 -65,4 -
Vård- och Omsorg -161,5 -176,9 -261,4 -261,3 0,1
Hälso- och Sjukvård -34,8 -34,5 -52,2 -52,5 -0,3
Summa -333,7 -356,3 -532,1 -537,8 -5,7

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
140831

    Budget
2014

     Prognos
2014

Avvikelse
progn/budg

Inventarier Aulingatans LSS-boende 0,0 -0,2 -0,2 -
Inventarier Väderleksvägen -0,2 -0,3 -0,3 -
Lektriver Ifos Arkiv 0,0 -0,3 -0,3 -
Reservkraftsaggr Väderleksvägen 0,0 -1,2 0,0 1,2
Inv LSS-boende Nybrostrand 0,0 -0,4 0,0 0,4
Larm Bellevue -0,4 -0,4 -0,4 -
Inventarier Lödersupsgården -0,1 -0,3 -0,1 0,2

Nämndsinvesteringar
Datautrustning -0,2 -0,3 -0,3
Larm Bellevue -0,2 -0,2 -0,2
Larm Hvita Briggen -0,1 -0,1 -0,1
Inventarier Aulingatans LSS-boende 0,0 -0,1 -0,1
Larm Svarte -0,2 -0,2
Planeringsverktyg VoO -0,1 -0,1
Summa -1,2 -3,1 -2,3 0,8
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
130831

Utfall 
140831

Budget
2014

Prognos
2014

Intäkter 1 074,0 1 071,0 1 603,3 1 607,3
Kostnader -202,8 -208,8 -328,4 -316,9
(varav kapitaltjänst) (-0,2) (-0,2) (-12,0) (-2,3)
Summa 871,2 862,2 1 274,9 1 290,4

  
 

Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet 
beräknas en positiv avvikelse mot budget med 15,5 mkr.

Finansnettot förväntas bli 9,2 mkr bättre än budget, 
och avskrivningarna som inte belastar de affärsdrivande 
verksamheterna förväntas bli 2,6 mkr bättre än budget. I 
prognosen finns en förväntad utdelning på totalt 14,0 mlr 
från bolagen vilken blir en finansiell intäkt i kommunen.

Skatteintäkter är beräknat efter cirkulär 14:32 från Sve-
riges Kommuner och Landsting daterat 2014-08-18 och 
har ett överskott med 5,1 mkr.
Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett förväntas ge 
ett överskott med 1,6 mkr.
Årets kostnader för pensioner ger en negativ avvikelse på 
3,0 mkr.
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