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Årets/periodens resultat

Periodresultat 
Ystads kommun redovisar ett negativt resultat för första 
tertialet på 7,8 mkr. För motsvarande period förgående år 
redovisades ett negativt resultat med 4,7 mkr. I periodre-
sultatet ingår kostnad för ökning av semesterlöneskulden 
med 24,2 mkr.

Helårsprognos 
Årets förväntade resultat för 2013 blir ett överskott på 
11,7 mkr. Det är 0,7 mkr sämre än den ursprungsbudget 
som beslutades för 2013. Det budgeterade resultatet, 
efter kompletteringsbudgeten och förväntade tilläggsan-
slag, uppgår till 5,6 mkr. En stor positiv budgetavvikel-
sen på totalt 10,8 återfinns inom finansieringen, varav 
skatteintäkterna är den största med 13,8 mkr. Detta bety-

der att det samtidigt finns stora negativa avvikelser inom 
finansieringen till exempel pensionskostnader.
Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas 
sammanlagt uppgå till minus 4,7 mkr. Det finns fyra nega-
tiva avvikelser. Den största avvikelsen har socialnämnden 
som prognostiserar ett underskott på 2,1 mkr. Kommu-
nens budget för gymnasieverksamhet förväntas ge ett 
underskott med 2,0 mkr och budgeten för räddnings-
verksamheten förväntas ge ett underskott med 0,5 mkr. 
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott 
med 0,1 mkr.
För de övriga nämnderna ar den ekonomiska prognosen 
ett nollresultat.

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 2013-04-30 är negativt, men enligt prognosen 
för helåret kommer Ystads kommun att klara balanskra-
vet. Balanskravsresultatet är det samma som kommunens 
resultat denna gång, eftersom det ännu inte finns några 
reavinster eller reaförluster.

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. 
Skatteunderlagets utveckling i löpnade priser följer nor-

malt lönesumman relativt väl. Kommunsektorn kan få ett 
extra tillskott om lönerna för anställda i kommunen inte 
ökar snabbare än för övriga anställda på arbetsmarknaden. 
Kommunsektorn kan också få tillskott genom landets 
pensionärer. Utöver arbetade timmar och lönesumma bi-
drar växande pensionsinkomster till skatteunderlagets ök-
ning. Pensionsinkomsterna har ökat snabbt tack vare att 
antalet pensionärer blivit fler och att de nya pensionärer-
nas inkomster är högre än inkomsterna för de som avlider.
Sveriges Kommuner och Landsting prognostiserar en total 
tillväxt av skatteunderlaget med 3,4 % för 2013.

Befolkning
Vid årsskiftet 2012/2013 uppgick antalet invånare i Ystads 
kommun till 28 558. Folkmängden ökade under 2012 
med 131 personer det vill säga med 0,5 %. Ökningen 
innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % 
i genomsnitt årligen, inte uppnåddes. Landet i sin helhet 
ökade med 0,8 %, och det var samma ökning i Skåne län.
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Förvaltningsberättelse

Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den se-
nast 10-årsperioden har varit 0,7 %. Denna utveckling ver-
kar nu ha brutits. Den 31 mars var befolkningen i Ystads 
kommun 28 476, det vill säga 82 färre än vid årsskiftet. 
Födelsenettot var minus 55 personer och flyttningsnettot 
var minus 27 personer. Preliminär befolkning per den 15 
maj var 28 501 personer, det vill säga en minskning med 
57 personer. 

Ränta och inflation
Riksbanken meddelade i april 2013 att reporäntan skulle 
vara oförändrad på 1,0 procent. Samtidigt meddelades 
det att först under andra halvåret 2014 väntas reporäntan 
långsamt höjas. Riksbankens prognos är en reporänta på 
2,5 procent i slutet på 2015.
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.
Sveriges Kommuner och Landsting prognostiserar en in-
flation på 0,3 % för 2013.

Redovisningsprinciper
Vid upprättande av denna årsredovisning har i stort sam-
ma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste års-
redovisningen. 
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 2013-04-30 till 715,1 mkr, va-
rav 673,8 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 94 % 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 ökat från 624,3 mkr vid årsskiftet till 

673,8 mkr. Ökningen är 49,5 mkr och 48,8 mkr av dessa 
beror på förändringen av RIPS-räntan som gjordes under 
våren 2013. Årets kostnader för sänkning av RIPS-ränta 
beräknas till 1,7 mkr.

Likvida medel
Likviditeten uppgick 2013-04-30 till 256,3 mkr. Detta är 
en ökning med 165,0 mkr sedan årsskiftet. Förklaringen 
till detta är de inbetalningar som bolagen gjorde till kom-
munen på totalt 197,5 mkr som gjordes på grund av nya 
regler kring ränteavdragsmöjligheter för bolagen.

Skulder och avsättningar
Under de första fyra månaderna har kommunens nettolå-
neskuld ökat med 15,0 mkr till 1 246,7 mkr. Ökningen är 
i sin helhet hänförlig till vidareutlåning inom koncernen. 
Detta innebär att den del som är hänförligt till kommunen 
är 696,9 mkr per 2013-04-30.
I periodresultatet finns inräknat en semesterlöneskuldök-
ning sedan årsskiftet med cirka 24,2 mkr. Då huvuddelen 
av semesterdagarna tas ut under sommarmånaderna juni, 
juli och augusti förväntas skulden minska under andra 
tertialet. 

Finansnetto
Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till mi-
nus 6,6 mkr. I detta belopp finns det poster av engångska-
raktär på ungefär 4,1 mkr, bland annat den finansiella 
kostnad som uppstod då RIPS-räntan för pensionsberäk-
ningarna ändrades. För helåret 2013 prognostiseras fi-
nansnettot bli minus 4,4 mkr, vilket är 5,0 mkr bättre än 
budget. 

Investeringar
93,3 mkr har kommunen nettoinvesterat under årets 
första fyra månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2013, är 479,6 mkr. 
Detta innebär att 19 % av total investeringsbudget är 
förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas 
72,9 mkr av årets budget inte förbrukas under året, vilket 
betyder att årets investeringsutgift beräknas bli ungefär 
400 miljoner. De två i särklass största investeringsutgifter-
na under årets första fyra månader är 24,2 mkr för Ystads 
framtida vattenförsörjning och 21,0 mkr för byggande av 
ett nytt bad. 
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Väsentliga personalförhållanden
Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, 
har varit lägre under perioden januari till mars då man 
jämför med 2011 och 2012. Frisknärvaron för april ligger 
ungefär på samma nivå som de två tidigare åren.

Per sista december 2012 var antalet tillsvidareanställda 
personer 1 829 st. Antalet anställningar omräknat till hel-
tider uppgick till 1 638 st. Denna siffra är nu 1 682 st. 
Bland annat har kommunen övertagit driften av Ljuskällan 
samt övertagit IT-personal från gymnasieförbundet.

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. 
Enligt budget 2013 anses god ekonomisk hushållning 
vara uppnådd för Ystads kommun när såväl de finansiella 
målen som huvuddelen av verksamhetsmålen, kommunö-
vergripande och nämnds övergripande är uppfyllda. De 
kommunövergripande verksamhetsmässiga och finansiel-
la målen ska slutligen avstämmas vid utgången av man-
datperioden. 

Inget av de tre finansiella målen har per 130430 uppnåtts. 
Prognosen för helåret visar på förbättring av måluppfyllel-
sen, men dock inte in den omfattningen att full målupp-
fyllelse sker. Endast ett av de tre finansiella målen kommer 
att uppfyllas med den nuvarande prognosen.

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 två av fem målområden är i 
hög grad uppfyllda medan tre målområden endast är 
delvis uppfyllda. 
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UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA 
MÅL (tertialresultat)

Enligt budget 2013 finns följande tre finansiella mål som 
antagits av kommunfullmäktige:

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

Utfall: Relationen per 130430 är minus 1,8 %.
Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Relationen per 131231 beräknas bli 0,9 %.

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

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhål-
lande till år 2012 är 9,9 %. Periodens ökningstakt av skat-
teintäkter och statsbidrag är 3,7 %.
Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 6,6 %. 
Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag beräknas 
bli 3,7 %.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Periodresultatet är minus 7,8 mkr vilket ger en 
minskning av egna kapitalet med 0,6 %. 
Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 131231 be-
räknas bli 11,7 mkr. Detta gör att det egna kapitalet ökar 
med 0,9 %. Inflationsprognosen för 2013 är 0,3 %.

Sammanfattning: Inget av de tre målen har per 130430 
uppnåtts. Prognosen för helåret visar på förbättring av 
måluppfyllelsen, men dock inte in den omfattningen att 
full måluppfyllelse sker. Endast ett av de tre finansiella må-
len kommer att uppfyllas med den nuvarande prognosen.
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Mål- och resultatstyrning
En ny modell för mål- och resultatstyrning togs fram in-
för budgeten 2011. De övergripande målområdena som 
finns med i budgeten har konkretiserats ytterligare och 
brutits ned till strategiska mål, vilka beslutats av kommun-
fullmäktige. Nämnderna har beslutat om övergripande 
aktiviteter som grundar sig på kommunens övergripan-
de målområden samt de strategiska målen. Respektive 
nämnd har också tagit fram mätmetoder, nyckeltal eller 
andra verksamhetsmått som visar på de strategiska må-
lens resultat. 

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och 
växande kommun för boende, företagande och 
besök
• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

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

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

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

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys 
I Fastighetsägare Syds årliga mätning (2012) har kommu-
nen förbättrat sin ranking. År 2012 har man placering 8 
av regionens 16 distriktshuvudorter mot placering 11 år 
2011. 
Näringslivsrankingen har kommunen tappat 20 placering-
ar, (2013 placering 125 och 2012 placering 105).
Planberedskap finns med cirka 600 bostäder.
Inom Sösk görs en satsning på infrastrukturfrågor i syfte 
att få högre andel av investeringar i infrastruktur till 
sydöstra Skåne. Tillgängliga kulturarrangemang med hög 
kvalitet som marknadsförs på ett genomtänkt sätt skapar 
gemenskap och blir ett attraktivt inslag i staden.
Samarbetet inom turism i Ystad och Österlen (Ystad och 
Simrishamn) med gemensamt marknadsföringsmaterial 
och webbplats har stärkt destinationen för besökarna.
Ystads museer är attraktiva besöksmål som lockar både 
kommuninvånare och turister.
Biblioteken ger god service till besökarna genom hög 
kompetens, god tillgänglighet och modern teknik.
Ett särskilt boende med 36 lägenheter och 38 trygghets-
lägenheter håller på att slutföras på Väderleksvägen. 
Inflyttning beräknas under sommaren. Ett LSS-boende i 
Surbrunnsparken planeras och beräknas stå klart under 
2014.
Kommunen har den senaste 10-årsperioden haft befolk-
ningsökning.

Målet är delvis uppfyllt

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksam-
het ska präglas av kvalitet och kundanpassat be-
mötande
• 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.
I medborgarundersökningarna, senast våren 2012, lig-
ger resultatet för kommunen högt över genomsnittet för 
kommunerna vad gäller till exempel kommunens verk-
samheter och kommunen som en plats att bo på och leva 
i. Kommunen har infört nytt dokument- och ärendehan-
teringssystem 2012 med avsikt att därefter införa e-tjäns-
ter för ökad service till medborgarna.
Särskilda boendet Vigs Ängar drivs på entreprenad. Den 
del av personlig assistans där kommunen är anordnare 
drivs på entreprenad sedan juni 2011.
Behörigheten till gymnasieskolan för kommunens elever 
är fortsatt hög. 

Målet är i hög grad uppfyllt

* Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöper-
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 sedan 2006.
Resultatet av genomförda luftmätningar visar att värdena 
håller sig väl under rekommenderad högsta nivå. 
Fortsatt arbete för att möjliggöra ökad sortering av olika 
fraktioner inom grund- och förskola fortgår.
Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till exempel 
bilupphandlingen finns det långtgående krav på utsläpps-
nivåer, och projektet för samordnad varudistribution för-
väntas ge positiva miljöeffekter.
Klimatsmarta måltider fortgår som planerat.
Museernas caféer serverar enbart ekologiska och/eller 
närproducerade produkter. Profilprodukter är fair trade-
märkta och/eller ekologiska.
Marietorps naturskola är en del av den verksamhet som 
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pedagogiskt arbetar med de långsiktiga miljömål som 
finns både nationellt och lokalt.
Inom vård och omsorg används cyklar i stor utsträckning 
och effektiva körschema planeras för minimering av färd-
tid och sträckor i bil. 

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 
Kommunens förväntas få ett positivt resultat.
Kommunen har tre finansiella mål, men endast ett av må-
len kommer att uppfyllas med den nuvarande prognosen.
Kostnadseffektiviteten måste ständigt höjas, det vill säga 
att det måste hela tiden produceras mer verksamhet i för-
hållande till de kostnader man har. 
Skatten har varit oförändrad sedan 2005.

Målet är delvis uppfyllt



Förvaltningsberättelse

 
* 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 94,3 %, 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.
En ny kommungemensam medarbetarundersökning pla-
neras till hösten 2013 för att följa upp resultatet från 
2011 där Ystads kommuns totala resultat stod sig bra i 
förhållande till andra kommuner och statliga myndigheter 
där man gjort liknande undersökningar.

Målet är delvis uppfyllt
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Finansiella rapporter, kommunen

  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  13.04.30 13.12.31 13.12.31 12.04.30 12.12.31
      
Verksamhetens intäkter Not 1 125,0 517,5 427,4 128,6 426,5
   varav jämförelsestörande post      20,5
Verksamhetens kostnader      Not 1 -519,1 -1 675,9 -1 573,0 -515,0 -1 512,6
Avskrivningar Not 2 -30,8 -92,4 -92,4 -28,4 -92,9
Verksamhetens nettokostnader  -424,9 -1 250,8 -1 238,0 -414,8 -1 179,0
Skatteintäkter            Not 3 359,2 1 073,4 1 068,6 351,3 1 043,9
Generella statsbidrag       
och utjämning            Not 4 64,5 193,5 184,4 59,4 177,7
Finansnetto Not 5 -6,6 -4,4 -9,4 -0,6 1,8
   varav jämförelsestörande post  1,7 1,6   
      
Årets resultat  -7,8 11,7 5,6 -4,7 44,4

      

  Utgående Prognos  Utgående Utgående
  balans utg. bal.  balans balans
Balansräkning (mkr)  13.04.30 13.12.31  12.04.30 12.12.31
      
Anläggningstillgångar Not 6 2 595,8 2 895,5  2 494,1 2 691,0
Omsättningstillgångar Not 7 475,8 460,9  303,4 307,2
      
S:a tillgångar  3 071,6 3 356,4  2 797,5 2 998,2
      
Eget kapital Not 8 1 349,9 1 349,9  1 315,9 1 315,9
Justering eget kapital      -10,4
Årets resultat  -7,8 11,7  -4,7 44,4
S:a eget kapital  1 342,1 1 361,6  1 311,2 1 349,9
      
Avsatt till pensioner Not 9 29,7 28,8  27,1 28,2
S:a avsättningar   29,7 28,8  27,1 28,2

Långfristiga skulder  1 261,1 1 461,1  1 021,7 1 238,8
Kortfristiga skulder      Not 10 438,7 504,9  437,5 381,3
S:a skulder  1 699,8 1 966,0  1 459,2 1 620,1
      
S:a eget kapital och skulder  3 071,6 3 356,4  2 797,5 2 998,2
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  Resultat Prognos Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)  13.04.30 13.12.31 12.04.30 12.12.31
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  -7,8 11,7 -4,7 44,4
Justering för av- och nedskrivningar  30,8 92,4 28,4 92,9
Ökning/minskning av avsättningar  1,5 0,6 -0,2 0,9
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg  - - -0,9 -3,5
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  - - - -10,4
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital  24,5 104,7 22,6 124,3
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -10,8 -63,5 -15,0 1,1
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  7,3 2,8 3,2 3,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder  57,4 123,6 57,8 1,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten  78,4 167,6 68,6 130,3
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -93,5 -406,6 -62,9 -226,5
Omklassificering till omsättningstillgång  - - - -
Försäljning av materiella anläggningstillg  0,0 0,0 1,3 4,3
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - - - -0,3
Försäljning av finansiella anläggningstillg  - - - -
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster  0,2 2,0 0,7 2,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -93,3 -404,6 -60,9 -219,8
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring låneskuld  22,3 200,0 40,0 257,1
Ökning/minskning långfristiga fordringar  157,6 -50,0 -7,0 -107,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  179,9 150,0 33,0 150,1
     
Årets kassaflöde  165,0 -87,0 40,7 60,6
Likvida medel vid periodens början  91,3 91,3 30,7 30,7
Likvida medel vid periodens slut Not 11 256,3 4,3 71,4 91,3
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader     
     
Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.       
     
Not 2 Avskrivningar     
     
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.   
   
Not 3 Skatteintäkter     
  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 13.04.30 13.12.31 13.12.31 12.04.30 12.12.31
Kommunalskatt 359,6 1 078,9 1 068,6 343,6 1 030,9
Slutavräkning 2013 (2012) -2,5 -7,6  4,6 12,8
Slutavräkning 2012 (2011) 2,1 2,1  3,1 0,2
Summa 359,2 1 073,4 1 068,6 351,3 1 043,9
     
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 13.04.30 13.12.31 13.12.31 12.04.30 12.12.31
Inkomstutjämningsbidrag 64,8 194,3 189,6 60,1 180,3
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning     
Inkl LSS -22,2 -66,7 -64,0 -22,7 -68,0
Regleringsbidrag/avgift 4,3 13,0 6,9 4,7 14,0
Kommunal fastighetsavgift 17,6 52,9 51,9 17,3 51,4
Tillfälligt konjunkturstöd - - - - -
Summa 64,5 193,5 184,4 59,4 177,7
     
Not 5 Finansnetto
     
Finansiella intäkter uppgår till 8,7 mkr (11,1 mkr) och finansiella kostnader till 15,3 mkr (11,7 mkr).   
Av ränta på pensionsskulden beror 1,7 mkr på sänkning av diskonteringsräntan och klassificeras som jämförelsestö-
rande post.     

Not 6 Anläggningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 13.04.30 12.04.30 12.12.31  
Materiella anläggningstillgångar  1 862,7 1 703,6 1 800,3  
       varav mark byggnader och tekn. anl 1 824,1 1 666,6 1 758,9  
       maskiner och inventarier 38,6 37,0 41,4  
Finansiella anläggningstillgångar  733,1 790,4 890,7  
       varav värdepapper, andelar mm 29,9 29,7 30,0  
       långfristiga fordringar 703,2 760,7 860,7  
S:a anläggningstillgångar 2 595,8 2 494,0 2 691,0  
     
Not 7 Omsättningstillgångar     
  Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 13.04.30 12.04.30 12.12.31  
Exploateringsfastigheter 0,5 7,8 7,8  
Fordringar 218,9 224,2 208,1  
Kassa och bank 256,4 71,4 91,3  
S:a omsättningstillgångar 475,8 303,4 307,2  
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Not 8 Eget kapital     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 13.04.30 12.04.30 12.12.31  
Eget kapital 1 342,1 1 311,2 1 349,9  
     varav periodens resultat -7,8 -4,7 44,4  
            Kommungemensamt 1 040,6 1 005,3 1 005,3  
            Hamnfond 103,5 93,6 93,6  
            VA-fond - 5,5 -  
            Avfallsfond - 5,7 -  
            Pensionsavsättning 202,8 202,8 202,8  
           Sociala investeringar 3,0 3,0 3,0  
           Justering eget kapital, omklass VA-fond t     
           långfr skuld o avfallsfond t förutbet int - - 0,7  
     
Not 9 Avsatt till pensioner     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 13.04.30 12.04.30 12.12.31  
Ingående värde 28,2 27,3 27,3  
Periodens förändring exkl visstidspens etc 1,3 0,0 0,8  
     varav räntekostnad 1,6 0,3 1,0  
Periodens förändring visstid- och garantipens -0,1 -0,2 -0,2  
     varav räntekostnad 0,1 0,1 0,1  
Periodens förändring särskild löneskatt 0,3 0,0 0,2  
Utgående värde 29,7 27,1 28,2  
     
Not 10 Kortfristiga skulder     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 13.04.30 12.04.30 12.12.31  
Kortfristig skuld till koncernföretag 121,8 150,0 114,9  
Leverantörsskulder 45,1 53,2 48,0  
Övriga kortfristiga skulder 115,1 90,4 73,4  
Upplupna kostnader o förutbet int 156,7 143,9 145,0  
     varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt 11,6 11,1 33,3  
S:a kortfristiga skulder 438,7 437,5 381,3  
     
Not 11 Likvida medel vid årets slut     
     
Av likvida medel vid periodens slut utgör 170,8 mkr  (170,4 mkr) nettoskuld till koncernföretag.   
  
Övrigt     
     
Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr: 13.04.30 12.04.30 12.12.31   
Avgiftsbestämd ålderspension 11,6 11,1 33,3  
Avsättning till pensioner 29,7 27,1 28,2  
Pensionsförpliktelse 673,8 633,5 624,3  
Total pensionsskuld 715,1 671,7 685,8  
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Långfristiga skulder
Låneportföljens storlek och sammansättning: 
Bank /Kredit- Räntetyp Belopp  Snitt-
institut (fast/rörligt) (kkr) ränta
Handelsbanken Fast 75 000 3,49%
Nordea Rörligt 125 000 1,93%
Kommuninvest Fast 836 700 2,91%
Kommuninvest Rörligt 155 000 1,79%
Dexia Fast 55 000 4,02%
Summa  1 246 700 2,76%

Räntebindningstid  Räntebindningsstrategi  
  Normportfölj Andel 
Ränteförfall  Belopp Andel förfall förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2012-12-31
0-1 520 000 25% 50% 41%
1-3 393 000 10% 40% 32%
3-5 313 700 10% 40% 25%
5-7 20 000 0% 20% 2%
7-10 0 0% 20% 0%
Summa 1 246 700   100,0%

Kapitalbindningstid  Kapitalbindningsstrategi  
  Normportfölj Andel 
Kapitalförfall  Belopp Andel förfall förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2013-04-30
0-1 500 000 0% 30% 40%
1-3 413 000 0% 40% 33%
3-5 313 700 0% 40% 25%
5-7 20 000 0% 40% 2%
7-10 0 0% 40% 0%
Summa 1 246 700   100,0%

Handels-
banken 75

Nordea 125 

Kommun-
invest 991,7

Dexia 55 

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)

Fast 78%

Rörligt 22%

Andelen fast respektive rörlig ränta
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 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Drift, nettokostnader mkr 13.04.30 13.04.30 13.04.30 13.12.31 13.12.31 prog/budg 
   
Kommunstyrelse -
Ledning o Utveckling -18,3 -20,2 1,9 -60,6 -60,6 - 
Kommunstyrelse -    
Kommunalförbund -41,8 -40,7 -1,1 -124,5 -122,0 -2,5 
Kommunstyrelse - Hamn 4,0 2,7 1,3 8,0 8,0 - 
Överförmyndarnämnd -0,9 -0,7 -0,2 -2,3 -2,2 -0,1 
Barn- och utbildningsnämnd -155,0 -143,1 -11,9 -429,3 -429,3 - 
Kulturnämnd -10,2 -9,7 -0,5 -26,6 -26,6 - 
Myndighetsnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 - 
Samhällsbyggnadsnämnd -38,5 -25,5 -13,0 -76,5 -76,5 - 
Socialnämnd -169,7 -164,7 -5,0 -503,4 -501,3 -2,1 
Revision -0,3 -0,4 0,1 -1,1 -1,1 - 
Summa -430,8 -402,4 -28,4 -1 216,6 -1 211,9 -4,7 
Finansiering- o      
kommungemensamt 423,0 408,0 15,0 1 235,1 1 224,3 10,8 
Kompletteringsbudget 2013 och TA 0,0 0,0 0,0 -6,8 -6,8 - 
TOTALT -7,8 5,6 -13,4 11,7 5,6 6,1 
   

       
  
 Utfall Prognos Budget Kompl. Avvikelse   
   aktuell budget prog/budg  

Investeringar mkr 13.04.30 13.12.31 2013 2013   
 
Kommunstyrelse -  
Ledning o Utveckling -8,3 -11,5 -12,0 0,5 -   
Kommunstyrelse - Hamn -8,9 -45,0 -40,0 -5,0 -   
Barn- och utbildningsnämnd -0,1 -8,0 -7,8 0,0 -0,2   
Kulturnämnd -0,8 -0,8 0,0 0,0 -0,8   
Samhällsbyggnadsnämnd -75,2 -335,3 -314,1 -96,2 75,0   
Socialnämnd 0,0 -6,1 -2,7 -2,3 -1,1   

TOTALT -93,3 -406,7 -376,6 -103,0 72,9   
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Kommunstyrelse – Ledning o Utveckling
Ystads kommun har startat visionsarbetet med medbor-
garna om hur Ystad ska se ut i framtiden, Ystad 2030. Vi-
sionshörnan i centrala Ystad är centrum för dialogen med 
medborgarna. Inne i Visionshörnan finns bland annat en 
vägg där alla kan skriva ner sina idéer och kartor där man 
kan markera sina synpunkter om hur framtidens Ystad 
borde utformas. Det finns också möjlighet att lämna in 
synpunkter via Facebook. Under våren sker även dialog 
med företagare, byalag, pensionärsråd med flera. Under 
hösten väntar politisk behandling av förslag till Vision 
Ystad 2030.
Byggandet av nytt badhus fortgår planenligt. Invigning 
planeras efter hösten 2014.
Kommunfullmäktige i Ystad har beslutat att tillsammans 
med Simrishamns kommun och Destination Ystad Öster-
len Ekonomiska Förening bilda Destination Ystad Österlen 
AB och att upphandla turismverksamheten. 
Införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssys-
tem, Evolution, fortsätter.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Kommunstyrelse – Kommunalförbund
Kostnaderna för gymnasieverksamheten beräknas bli 2,0 
mkr högre än budgeterat, beroende på att en högre andel 
elever inom förbundet kommer från Ystad. 
Kostnaderna för räddningsverksamheten beräknas bli 0,5 
mkr högre än budgeterat.

Kommunstyrelse - Hamn
Pågående projekt:
• Färjeläge 4 livstidsförlängning. Pågår året ut samt 

även under 2014.
• Dagvatten Revhuskajen (miljödom). Under avslutan-

de. Asfalttopp läggs först under hösten.
• Kollektivets omklädnings/dagrum. Påbörjas under 

året.
• Polen check-in. Under avslutande. Småjusteringar 

återstår
• Landström. Under avslutande.
• FL3 påldäck med mera påbörjas under året.

Den ekonomiska prognosen på driften är ett överskott 
med 8,0 mkr vilket är i nivå med budget.

Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndig-
het som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Ystads- och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas 
med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. 
Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd 
och ett gemensamt handläggarkansli med kontor i Ystad.

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

Barn- och utbildningsnämnd
Arbetet pågår i de enskilda verksamheterna inom grund-
skola, grundsärskola samt vuxenutbildningen med de för-
bättringsområden som Skolinspektionen identifierat. För 
fritidshem och förskola har handlingsplaner upprättats 
med utgångspunkt i de övergripande förbättringsområ-
dena. 
Alla pedagoger i förskolan kommer under våren att få 
fortbildning i pedagogisk användning av lärplattor, då 
dessa kommer att börja användas i alla förskolor.
Skolverket har beviljat vuxenutbildningen i Ystad ett utö-
kat antal platser på yrkesvux, en satsning för att motverka 
brist på arbetskraft med yrkesutbildning.
Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Arbetsförmed-
lingen arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten i 
Ystads kommun. 
Förvaltningen har, från Skolverket, ansökt om statsbidrag 
för lärares karriärtjänster. Ystad har tilldelats en bidrags-
ram för åtta så kallade förstelärare.
Utbyggnaden av Parkens förskola står klar till hösten, vil-
ket medför att barn- och utbildningsnämnden kan lämna 
Tornvillan och Kulingen. Löderups skolas om- och tillbygg-
nad är klar till sommaren. Åvalla skatepark vid Ungdo-
mens Hus är snart färdigställd. Arbetet med planering av 
Hall A och B, vilka kommer att ligga i anslutning till det 
nya badhuset, har påbörjats.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Kulturnämnd
På Konstmuseet har en stor utställning öppnats – Aspelin 
och Aspelin. Karl Aspelin kallas ofta för Österlens förste 
konstnär. I utställningen möts verk av Karl Aspelin och 
verk av hans sonson Gert Aspelin. 
Även på Klostret har en ny stor utställning öppnat – Salt, 
om allt vad salt kan vara. Salt är ju så mycket mer än bara 
en krydda i maten. 
Den 28 februari spelades musikalen Carmencita Rockefel-
ler på Ystads Teater som en del av det samarbete Ystads 
Kommun har med Malmö Opera. Föreställningen lockade 
317 besökare.
På biblioteket har fredagsmys för barn och föräldralediga 
vuxna blivit en stor succé med 40-talet besökare varje 
gång.
Satsningen på att ha fri entré till museerna på fredagar 
under vinterhalvåret lockar många besökare utan att an-
talet betalande besökare minskar. Besöksantalet på freda-
gar har ökat med mer än 50 % på båda museerna.
Fem olika operauppsättningar kommer att spelas på 
Ystads Teater. Två av dem får stöd av kulturnämnden. De 
övriga utan ekonomiskt stöd från Ystads kommun.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.
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Myndighetsnämnd
Bygglovsenheten har i början av året sett en svag ned-
gång i antal inkomna ärenden. Andelen nybyggnationer 
ligger fortsatt lågt i förhållande till andra mindre ärenden. 
Exempelritningarna som lades ut på hemsidan under ja-
nuari har i flera fall tydligt förbättrat kvaliteten på inkom-
mande handlingar.
Då exempelritningarna tydligt förbättrat förutsättning-
arna, kommer enheten att fortsätta söka andra möjliga 
liknande åtgärder att arbeta vidare med.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Samhällsbyggnadsnämnd
Arbetet med den fördjupade översiktplanen för Ystads 
tätort pågår. I en lokal på Böckaregatan har planenhe-
ten byggt upp en utställning för att stimulera dialog med 
allmänheten. Syftet med lokalen är att komma närmare 
kommunens invånare och lättare kunna föra en dialog om 
hur de vill att staden ska se ut 2030. Lokalen hålls öppen 
mars-maj och delas med Ledning och utveckling och Vi-
sion Ystad 2030.
För Köpingebro fortgår arbetet med den fördjupade över-
siktsplanen och planenheten planerar att ha ett utställ-
ningsförslag framme till augusti. Planavdelningen arbetar 
löpande med ett stort antal planer varav flera varit utställ-
da för allmänheten under perioden.
Arbetet med utbyggnaden av Nedraby vattenverk fortlö-
per under hela 2013 och kommer inte att vara avslutat 
förrän första halvåret 2015.
Ombyggnaden av Ystads reningsverk har påbörjats med 
upphandling av samarbetspartner. Starten av ombyggna-
den är fortfarande osäker då tillståndsprövningen inte är 
helt avslutad.
Migreringen av Sydskånska gymnasieförbundets och 
Ystads kommuns IT-avdelning är i full gång. Ombyggna-
den av IT-avdelningens nya lokaler beräknas vara genom-
förda under sommaren.
Arbetet med fas ett av ny ”Österportshall” har startats 
upp. Arbete med att skriva om arrendeavtalen i Sandsko-
gen har påbörjats.
Den långvariga vintern med återkommande snöfall har 
inneburit höga kostnader för vinterväghållning, halkbe-
kämpning och uppvärmning.
Den minskning av antalet beställningar till GIS och Mät-
ning som sågs 2012, fortsätter under 2013.
Markförsäljning av Almelund 1 (nya ICA-etableringen) har 
skett, försäljningspriset var 7,3 mkr.  
Under 2013 har kommunen köpt in fastigheten Bolmör-
ten 1 (gamla Willys) för köpeskillingen 8,0 mkr.

Den ekonomiska prognosen är ett nollresultat.

Socialnämnd
Inom verksamheterna kvarstår den höga produktionen av 
tjänster. Antalet placerade barn och unga kvarstår på ti-
digare nivå. Försörjningsstödets förväntade ökning under 
mars uteblev, dock ökade det igen i april och det råder 
fortsatt stort underskott. Antalet ej verkställda beslut gäl-
lande särskilda boende och LSS-boende är kvar på en hög 
nivå, med ökad risk för vitesföreläggande. Färdigställan-
det av Väderleken förväntas minska antalet ej verkställda 
beslut. Antalet dygn för medicinskt färdigbehandlade på 
sjukhuset har varit fortsatt högt. Förvaltningen arbetar för 
att utveckla möjligheterna till att ge bättre hjälp och stöd 
i hemmet efter sjukhusvistelse. Arbetet med att se över 
möjligheten att samordna administrativa uppgifter inom 
samtliga avdelningar pågår. Samtliga avdelningar har i 
uppdrag att ta fram förslag på kostnadsanpassningar för 
att balansera underskotten.  

Den ekonomiska prognosen är ett underskott med 2,1 
mkr.

Finansiering och kommungemensam verksamhet
Skatteintäkter beräknas ge ett överskott med 13,8 mkr.
Prognosen för penisonkostnader är ett underskott med 
4,5 mkr. Prognosen bygger på underlag från KPA daterat 
2013-04-29 där hänsyn är tagen till förändringen av RIPS-
räntan.
De medel som finns avsatta i budgeten för oförutsett för-
väntas få en negativ avvikelse med 0,5 mkr.
Beräkningarna för kommunens finansnetto visar på en 
positiv avvikelse i förhållande till budget på 5,0 mkr.
De medel som finns budgeterade för avskrivningar under 
kommunens finansiering förväntas få en brist på 3,0 mkr. 

Den ekonomiska prognosen är ett överskott med 10,8 
mkr.
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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
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 Mål              Måluppfyllelse            

Ytornet AB

Sammanfattning koncernen

Ystad Energi AB

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 12,0 16,5 19,4 19,4

Verksamhetsöversikt   
En kall vinter, särskilt mars, har medfört att energikon-
sumtionen är högre än prognosen för år 2013 och då i 
första hand för fjärrvärmen och i viss utsträckning även 
för elnätet. Energiindex för perioden har legat på 105 %, 
där 100 % är index för ett normalår. Öppet Stadsnätverk-
samheten har haft en jämn tillströmning av nya kunder. 
Inga särskilda händelser har inträffat som påverkar verk-
samheten framåt.

Ekonomi
Tertialresultatet för fjärrvärme ligger över prognosen, el-
nätsverksamheten och övrig verksamhet ligger i nivå med 
budget för perioden. Resultatprognosen för helåret ligger 
ännu så länge i linje med budget.

Årets investeringar
Inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört 
med budget har genomförts eller planeras.

Framtid
Ett fel uppstod på en av våra transformatorer i mars må-
nad, det föranleder en tidigareläggning av investeringen 
av två nya transformatorer (redundans). Investeringen 
kommer 2014-2015 på grund av cirka ett års leveranstid.

 I år ser vi framemot en stabil drift och god ekonomi.
  

1. Finansiella mål
• Tertialresultatet

2. Verksamhetsmål
• Nya kunder Öppet Stadsnät
• Fjärrvärme Köpingebro
• Solceller på Anoden
• Solpaneler i Köpingebro
• Förnyelsebar värmeproduktion
• Byte Kvicksilverarmaturer

     

Något över plan

Enligt plan
Utbyggnad pågår
Pilotprojekt
Pilotprojekt
Förnyelsebart bränsle 98 %
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 perio-
den på ett underskott. Räntekostnaderna har periodiserats 

och belastat bolaget för första tertialet. 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 bokslutet. Förändring av 
eget kapital beräknas bli noll för 2013. 
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 Mål              Måluppfyllelse               

Sammanfattning koncernen

AB Ystadbostäder

Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 1,1 1,5 4,7 4,5

Årets verksamhet
Två byggprojekt har startat under 2013. Dels ett trygg-
hetsboende med 16 lägenheter i kv Åkerblom 2 i centrala 
Ystad, dels 37 smålägenheter i kv Thorsson Östra 21 i 
Folkets Park. Båda projekten beräknas vara inflyttnings-
klara den 1 maj 2014. En paviljong med 8 lägenheter i 
kv Thorsson Östra 21 kommer att köpas av kommunen 
och tillträde blir den 1 juli 2013. När nybyggnationen i 
kv Thorsson Östra är klar, kommer fastigheten således att 
innehålla 45 smålägenheter och blir ett välkommet till-
skott till bostadsmarknaden i Ystad.

I bolagets investeringsplan för åren 2013-2020 ingår ny-
byggnation av 380 lägenheter och upprustning av 40 lä-
genheter (Lichton 1) för en totalt kalkylerad investerings-
kostnad på 656 mkr. För att klara en egenfinansiering av 
byggprojekten och för att uppnå acceptabla rörelseresul-
tat behöver viss fastighetsförsäljning genomföras.

Ekonomi
Tertialrapporten för januari-april redovisar ett vinstresultat 
på 1,5 mkr och följer budgeten väl. Bolaget har tvingats 
göra ett uppehåll under 2013 i HLU-systemet (Hyresgäst-
styrt Lägenhets Underhåll) för att minska kostnaderna i 

fastighetsförvaltningen. Tillsammans med hyresgästfören-
ingen ska en ny modell för lägenhetsunderhållet tas fram 
till 2014. Prognosen för hela året är att det budgeterade 
vinstresultatet och avkastningskravet på 4,7 mkr nära nog 
kommer att uppnås.

Årets investeringar
Under rapportperioden har 2,3 mkr investerats i byggpro-
jekt. Totala investeringsvolymen under året uppskattas till 
omkring 75 mkr.

Framtid
Det är brist på bostäder i flertalet av Skånes kommuner 
och Ystad kommun är inget undantag. Det finns också en 
målsättning att befolkningen i kommunen ska öka med 
en procent om året och bolaget har därför fokus på att få 
fram nya byggprojekt. Under överskådlig tid kommer det 
att finnas behov av bostadsbyggande. Det är en utma-
ning att klara affärsmässigheten i nybyggnadsprojekten 
på grund av de väldigt höga byggkostnaderna i Sverige.

1. Finansiella mål
• Soliditeten > 15 procent.
• Avkastningen > 4,7 miljoner kr.

    Båda målen bedöms bli uppfyllda, möjligen att avkast-                           
    ningskravet inte klaras helt.

2. Verksamhetsmål
• Årlig nybyggnation med 40 lägenheter.

    53 lägenheter kommer att byggas och målet klaras.

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt - 4,8 -4,4 -5,3 -5,3

Årets verksamhet
Volymutvecklingen i såväl godstrafiken som i passage-
rartrafiken har varit bättre än föregående år trots att ett 
antal fartyg varit på varvsuppehåll. Förklaring till detta är 

en fortsatt uppgång i den totala volymen Polen - Sverige 
samt det faktum att Polferries valt att förstärka rutten 
Ystad - Swinoujscie med ytterligare ett fartyg. Godstrafi-
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Ystads Industrifastigheter AB

Sammanfattning koncernen

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 2,6 1,8 5,0 5,0

Årets verksamhet
Under tertial ett har sanering av dieselutsläpp skett i kv 
Cylindern 1 (Veolia). Detaljplaner i Kv Verkmästaren samt 
Kv Lillö. Nordic Fitness uppsägning/avflyttning från kv He-
den 3. Energiuppföljning har gjorts liksom genomgång av 
brandskyddsansvar med hyresgäst/fastighetsägare.

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget. Omsättning av lån  
sker i juni, eventuellt kommer bolaget minska låneskulden 
då likviditeten är god.

Årets investeringar
Takomläggning Forum Ystad, kv Vemmenhög, beräknad 
kostnad cirka 0,2 mkr. Ombyggnad av hissar, minst 2 
styck, på grund av lagkrav.

Framtid
Bolaget jobbar för att uppfylla verksamhetsmålen, vilka är 
uthyrning av lediga lokaler samt utveckla fastigheterna till 
attraktiva för Ystads näringsliv.  

    

ken till från Bornholm präglas fortsatt av den lågkonjunk-
tur som råder i Danmark.

Ekonomi
Det för perioden uppnådda resultatet är något bättre än 
motsvarande period föregående år, men sämre än bud-
get. Resultatet påverkas av den starka investeringsfas som 
bolaget befinner sig i genom infrastrukturägaren Ystads 
kommun, främst gällande miljöförbättrande åtgärder, 
samt de offensiva underhållsåtgärder som genomförs på 
anläggningarna i kombination med en lägre omsättning 
till följd av bland annat varvsuppehåll.

Årets investeringar
Under perioden har bolaget genomfört investeringar i 
maskiner och inventarier till ett värde av 0,1 mkr. 

Framtid
Ett för bolagets verksamhet mycket händelserikt år har 
precis inletts. Under året kommer ett antal miljörelate-
rade investeringsprojekt att avslutas varav elanslutning av 
fartyg är det största. Utöver miljörelaterade investeringar 
måste ett antal reinvesteringar och större underhållspro-
jekt genomföras syftande till att säkra anläggningarnas 
funktion. Planerade investeringsåtgärder kommer att få 
genomslag på bolagets ekonomi genom ett ökat arrende. 

Den överordnande marknadsutvecklingen är svårtolkad 
eftersom Polen i synnerhet, och relevanta delar av Östeu-
ropa i allmänhet, visat en något bättre ekonomisk utveck-
ling än övriga Europa. Näringslivet på Bornholm drabbas 
dock hårt av den lågkonjunktur som råder i Danmark.

Bolaget arbetar med ett antal marknadsrelaterade projekt 
syftande till att på sikt erbjuda fraktmarknaden liknande 

frekvens och kapacitet som persontrafiken har till och från 
Bornholm, samt med att undersöka förutsättningarna 
för trafik Ystad – Baltikum. Åtgärderna belastar inneva-
rande års kostnadsbudget. Samtidigt har bolaget tagit 
ansvar för bearbetning av Region Skåne och Trafikverket, 
inkluderande politiska företrädare i Riksdagen avseende 
förbättrad infrastruktur till och från Ystad (E65 resp. väg 
13) och tillfartsvägen till och från hamnen (Dragongatan). 
Så här långt har åtgärderna visat sig positiva men kost-
naderna för dessa, vilka inte budgeterats, belastar årets 
verksamhet.

Privatiserings- och försäljningsprocessen av Polferries är 
fortsatt pågående. Resultatet av processen är okänt och 
därmed även vilken påverkan den kan komma att få för 
bolagets verksamhet i Ystad.

TT-Line har aviserat att de under 2013 kommer att starta 
trafik från Trelleborg till Swinoujscie. Oklart vilka konse-
kvenser denna marknadsåtgärd kommer att få samt vilka 
eventuella strategiska övervägande och åtgärder etable-
rade rederier på rutten kommer att vidta. 

Bolaget har valt, baserat på analys av idag tillgänglig in-
formation, att inte justera fastställd budget för innevaran-
de år. Detta är ett risktagande eftersom det kan konsta-
teras att bolaget omsättningsmässigt inte uppnått budget 
och att det eventuellt finns behov av ökade underhålls-
åtgärder som ej budgeterats. Det finns dock indikationer 
från kunder på ett starkt andra halvår samt en pågående 
diskussion med ägaren avseende förändrat arrendeavtal 
som kan föranleda en lägre kostnad. Sammantaget kan 
ovanstående åtgärder i kombination med intern process-
utveckling och kostnadsbesparingar balansera upp utfal-
let i förhållande till budget. 
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Mål              Måluppfyllelse

Ystads Teater AB

Mål        Måluppfyllelse

Sammanfattning koncernen

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 0 -0,3 0 0

Årets verksamhet
Under årets fyra första månader har i stort sett alla ar-
rangemang genomförts med samma antal av besökare 
som under samma period 2012. Verksamheten har kun-
nat bedrivas planenligt, vilket givet en relativt jämn belast-
ning för personalen. Dock är bolaget väldigt sårbart vid 
sjukdom och bortfall av personal.

Årsstämman hölls den 29 april och genomfördes enligt 
plan. 

Arbetet med risk- och väsentlighetsanalys fortgår liksom 
genomgång av framtida investeringsbehov av fastighet. 

Ekonomi
Tertialrapporten för Ystad Teater AB visar på ett under-
skott om 0,3 mkr, exklusive fastighetsavsättning 0,2 mkr. 
Ett tämligen svagt resultat i förhållande till budget, som 
i synnerhet kan härledas till att bolaget har haft en del 
kostnader under första tertialet som bedöms vara av en-
gångskaraktär för året. Dels har det satsas på underhåll 
och att iordningställa caféet genom ny golvmatta i kök, 
nya möbler samt allmän uppfräschning. En hel del av 
dessa kostnader kan även härledas till kommande som-
marfestivaler. På intäktssidan följer bolaget fjolårets siffror. 

Bedömningen är att tertial ett är lite svagare än budgete-
rat men att bolaget till årets slut skall kunna redovisa ett 
nollresultat. 

Årets investeringar
Bolaget har under det första tertialet investerat i en ny 
scenramp bakom scen, som skall underlätta för in- och 
utlastning kring föreställningar. Dels kommer den att 
underlätta själva arbetsmiljön vid scenarbetet, men den 
kommer även att bibehålla befintlig husvärme och dess 
luftcirkulation genom en kombinerad värmesluss som 
beräknas att installeras under andra tertialet. Med ett 
ordentligt scenintag och värmesluss bedöms även energi-
kostnaderna att minska då varmluft inte längre kommer 
att försvinna ut ur fastigheten. 

Vidare har även bolaget investerat i caféet och i synnerhet 
i dess kök, med ny ordentlig spis och fläkt.

Dessa investeringar är delvis budgeterade vid årets ingång 
men bedöms inte påverka bolagets resultat nämnvärt då 
livslängden bedöms vara lång, samt att i synnerhet de 
scenrelaterade investeringarna bedöms spara in på ener-
gikostnader framöver. 

Framtid
Bokningsläget under resterande 2013 får ses som väldigt 
gott dock som vid tidigare somrar med svag bokning i 
juni-juli. Bolaget har under senare delen av verksamhets-
året en del intressanta bokningar samt återkommande 
jazzfestival. 

1. Finansiella mål
• Ystad Teater skall uppnå budgeterat resultat efter 

koncernbidrag.
   Bedöms uppfyllas.

2. Verksamhetsmål
• Fler arrangemang totalt och fler besökare än verk-

samhetsåret 2012.
    Bedöms uppfyllas.

1. Finansiella mål
• Avkastningskrav 5,0 mkr
• Soliditet 8-15%    

   Kommer förmodligen att uppnås
   Kommer att uppnås
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Mål              Måluppfyllelse

 AB Ystads Saltsjöbad

Sammanfattning koncernen

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat 1,1 -1,5 0 -1,1

Årets verksamhet
För första gången sedan förbundet bildades finns inte 
Skurup med som förbundsmedlem. Alla parter gjorde sitt 
yttersta för att övergången med personal, fordon, fastig-
het, rakelabonnemang och SOS-avtal skulle gå så smidigt 
som möjligt. 2013 innebär fyra kommunmedlemmar med 
ny förbundsordning och nya ekonomiska förutsättningar. 
Konsekvenserna av genomförda besparingar är i nulä-
get att förbundet tappat kompetens och att det primära 
uppdraget att förebygga olyckor inte kan utföras på ett 
tillräckligt betryggande sätt. Det innebär i praktiken att 
resurserna åtgår till att få det skadeavhjälpande dygnet 
runt verksamheten att fungera. 
Större delen av förbundets administrativa resurser har 
satts på svåra prov i och med att antalet begäran om 
egensotning fullkomligt rasat i höjden. I samband med 
en annonskampanj i dagstidningarna, kompletterat med 
information på hemsidan hoppas förbundet att de even-
tuella frågetecken som finns kring sotningen och direktio-

nens beslut kring en ny entreprenör ska vara utklarade.
Upphandlingen avslutades med direktionens beslut 2012-
12-21 att tilldela uppdraget de närmsta tre åren till skor-
stensfejarmästare Lundquist AB. Den tidigare entrepre-
nören ifrågasatte upphandlingen till Förvaltningsrätten 
i Malmö som avslog begäran och upphandlingen över-
klagades till kammarrätten i Göteborg som inte beviljade 
prövningstillstånd och fastslog Förvaltningsrättens tidi-
gare beslut.

Ekonomi
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beslutat att 
diskonteringsräntan som används i pensionsskuldsberäk-
ningen enligt RIPS ska sänkas med 0,75 procentenheter. 
Denna sänkning medför att pensionsskulden i sin tur ökar 
markant. Pensionsskuld som är intjänad efter 1998 är 
fortfarande under uppbyggnad, vilket innebär att årets 
intjänande är större än årets pensionsutbetalningar. 

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 0,7 1,5 1,5 1,5

Årets verksamhet
Under tertial ett har det gjorts omläggning av tak, mål-
ning av söderfasad på West Side, samt målning av utvän-
dig pool.

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget beroende på ökad 
hyresintäkt samt att planerade underhållskostnader delvis 
påbörjats men inte fakturerats.

Årets investeringar
Planerad påbyggnad SPA.
 
Framtid
Uppfylla verksamhetsmålet: Om- och tillbyggnader enligt 
långtidsplan    

   

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

Kommer förmodligen att uppnås.
Kommer förmodligen att uppnås.
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Sammanfattning koncernen

Mål              Måluppfyllelse

Pensionsskulden för SÖRF har för 2013 ökat med 1,1 mkr 
inklusive löneskatt, vilket är kostnadsfört för innevarande 
period. 
Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann upp-
följning och kostnadskontroll genomförs för att upprätt-
hålla en god ekonomisk balans.
Förbundet uppvisar efter årets fyra första månader totalt 
ett underskott på 1,5 mkr. Prognosen för året beräknas i 
paritet med budgetavvikelsen för pensionsskulden på 1,1 
mkr. 

Årets investeringar
Av budgeterade investeringar på 2,0 mkr har 0,1mkr för-
brukats. På grund av att investeringsbudgeten blev beslu-
tad först under våren har investeringarna ännu inte på-
börjats fullt ut, men kommer att utföras som planerat 
under resterande delen av året. Investeringarna för 2013 
bygger till största delen på att förstärka och förbättra 
arbetsmiljön för brandpersonalen både före, under och 
efter insats. SÖRF fortsätter även med miljöarbetet för öv-

ningsområde, ren brandstation och miljöanpassade båt-
motorer.

Framtid 
I syfte att skapa en ännu bättre och effektivare operativ 
verksamhet deltar förbundet i ett gemensamt operativt 
ledningssamarbete sedan 2 april. Det innebär i praktiken 
att all operativ verksamhet inom Räddningstjänsten Syd, 
SÖRF, Lomma, Staffanstorp, Trelleborg, Vellinge samt 
Skurup leds gränslöst från RC (RäddningsCentral) som är 
fysiskt belägen i Hyllie intill SOS Alarm AB:s lokaler. RC 
Syd tillhandahåller erfarna brandbefäl som i olika funk-
tioner leder ovanstående kommuners operativa styrkor 
över ytan. Stödet av en erfaren person med räddnings-
tjänsterfarenhet för räddningsledaren på skadeplats kan 
vara avgörande för räddningsinsatsen resultat. Uppfatt-
ningen hos SÖRF:s räddningsledare efter en månads drift 
är mycket positiv.

1. Finansiella mål
Ekonomin ska vara i balans. SÖRF ska ha en god ekono-
misk hushållning på kort och lång sikt.

• Det egna kapitalet ska vara > 0.

• Det årliga resultatet efter avskrivningar och finan-
siella kostnader ska vara > 0.

• Prognosavvikelsen ska vara < 1%.

   Förbundet arbetar med stor ekonomisk medvetenhet  
   och en genomgående helhetssyn på hur resurserna dis-     
   poneras. SÖRF planerar, organiserar och utför arbetet 
    på ett så effektivt sätt som möjligt för att skapa trygghet 
   för medborgarna.

   Tidigare års goda resultat har resulterat i ett stabilt eget         
   kapital.

   Resultatet efter första tertialet och prognosen för året    
   visar att måluppfyllelse ej kommer att uppnås.

   Prognosavvikelsen kommer att överstiga 1 % för 2013    
   enligt beräknad prognos.  

2. Verksamhetsmål
Arbetet med att ta fram relevanta, tydliga och mätbara 
mål för förbundet har resulterat i nya verksamhetsmål 
som implementerats i verksamheten. Andra verksamhets-
frågor har upptagit tid och resurser och uppföljning av 
verksamhetsmålen kommer att ske inom en snar framtid.   
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Sammanfattning koncernen

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat -0,4 0,7 0,9 2,0

Årets verksamhet
Under årets första månad planerades den verksamhet som 
ska utföras under året enligt verksamhetsplanen. Därefter 
påbörjades tillsynen. Taxan enligt miljöbalken stämmer till 
fullo inte överens med den tillsyn som utförs. Taxan kom-
mer under året att ändras så att den speglar verkligheten. 
Under februari var det flera som var hemma med sjuka 
barn och därefter blev flera själv sjuka, vilket gjorde att 
tillsynen minskade under denna månad.

Diskussioner pågår för att få en organisation som är ef-
fektiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden. 

Under första tertialet har det även varit fokus på utbild-
ning. Till exempel var en handläggare på utbildning för 
att veta det senaste inom miljö- och hälsoskydd, en annan 
handläggare var på utbildning om inomhusmiljö. Läns-
styrelsen har haft ett flertal utbildningar när det gäller 
tillsynsvägledning av olika branscher och flera av handläg-
garna har varit iväg på kurser. En dag i mars var även en 
jurist på miljöförbundet för att friska upp kunskaperna i 
att skriva beslut, föreläggande etc.

Uppföljning av verksamheten har påbörjats och avstäm-
ning kommer att ske efter varje månad. Något bra system 
finns inte för dagen, men det system som används ger 
ändå ett resultat som kan användas för vidare diskussion.

Under april hade förbundet besök av Kew Nordquist, riks-
dagspolitiker från miljöpartiet.

Ekonomi
Resultat för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund per 
tertial ett stannar vid 0,7 mkr inklusive semesterlöneskuld. 
Då semesterlöneskulden fluktuerar över året, bör det be-
aktas att, resultat exklusive semesterlöneskuld uppgår till 
1,1 mkr för det första tertialet. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds ekonomi, budget 
och verksamhetsplanering har styrts upp markant och är 
en process som givetvis kommer att fortlöpa. Prognostice-
rat resultat för hela 2013 beräknas till 2,0 mkr. Då förbun-
det ännu arbetar med att få sin verksamhet, organisation 
och övriga bitar på plats är det ännu lite osäkert vad året 
kommer att visa ekonomiskt. Det kan i alla fall konstateras 
att verksamheten kommer generera ett överskott! 

Det goda resultatet påvisar att det hårda åtstramnings-
arbetet, ekonomiuppföljningen och goda budgetarbetet 
börjar bära frukt i form utav en stabil ekonomi och även 
i förlängningen ett tryggt Ystad-Österlenregionens Miljö-
förbund. 

Årets investeringar
Inga större investeringar är planerade, dock pågår ett ar-
bete med att se över allahanda teknisk kontorsutrusning 
som börjar bli till åren. 

Framtid
Fokus på att taxa och tillsyn stämmer överens. Det ligger 
även sedan tidigare ett ansvar på varje handläggare att ha 
fyra timmars kostnadstäckning per dag. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund ser positivt på 
framtiden efter att par tuffa år och förväntningarna och 
målsättningen är att bli en attraktiv arbetsgivare med ett 
gott ekonomiskt resultat. 
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Mål              Måluppfyllelse

1. Finansiella mål
• 55 % kostnadstäckning    

2. Verksamhetsmål

Miljöförbundets kompetens och erfarenhet är avgörande 
faktorer för att kunna bedriva framgångsrik tillsyn. Att ha 
rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle är viktigt ur ett 
framgångsrikt perspektiv. 

• Livsmedelshanteringen ska vara säker för alla, även 
de som har allergier eller är känsliga för olika födo-
ämnen.

 
• Luften ska vara ren och varken miljö eller hälsa ska-

das. 

• Risker med kemikaliehantering ska minimeras för att 
behålla en hälsosam miljö samt ett grundvatten av 
god kvalitet. 

 
• Ärenden där beslut fattas genom delegation ska 

handläggas inom två veckor efter det att sökanden 
kommit in med kompletta handlingar. Det kan finnas 
undantag, bland annat i ärenden där det krävs ett 
remissförfarande. 

• Klagomålsärenden ska vara påbörjade inom tre da-
gar. 

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

Tertial ett indikerar på en kostnadstäckning runt 60 % vid 
årets slut

Kompetenshöjning är ständigt pågående när det gäller 
samtliga arbetsuppgifter som utförs av miljöförbundet.

Kontroll av livsmedel sker kontinuerligt genom inspektio-
ner, provtagningar och revisioner.

Ständigt pågående.

Inspektioner sker av verksamhetsutövare som ligger inom 
vattenskyddsområden. Gäller såväl lantbrukare som frukt-
odlare.

Handläggningstiden för delegationsbeslut har blivit kor-
tare och kontroll sker via Miljöreda.

Rutin för klagomål upprättad. Samtliga inkommande kla-
gomål under året har påbörjats inom tre dagar. 

De ärenden som inkommit under 2013 har haft längre 
handläggningstid än 6 veckor. Detta bland annat med an-
ledning av att det inte varit kompletta handlingar.

Sammanfattning koncernen
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Sammanfattning koncernen

Sydskånska gymnasieförbundet

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Resultat -12,8 -5,7 0,0 -4,3
  
Årets verksamhet
Arbetet forsätter med att genomföra Gy 11 (Gymnasiere-
form 2011). Detta har i hög grad berört årskurs 3. Efter 
olika turer har arbetet med utfärdandet av lärarlegitima-
tioner kommit igång igen. På skolorna har personalens ar-
betsbelastning diskuterats. Den pedagogiska personalen 
har succesivt fått större och fler administrativa arbetsupp-
gifter. Forskning visar att läraren är den enskilt viktigaste 
faktorn för elevens studieresultat. Det är då inte rimligt att 
administration ska ta större och större del av lärarens ar-
betstid. Detta är inte enbart en lokal fråga utan också en 
nationell. Trots allt arbete som ligger framför förbundet, 
så visar en samlad bild att eleverna trivs och att skolorna 
visar på goda studieresultat.

Mycket arbete har den senaste tiden ägnats åt Gymna-
sieförbundets framtid. I gott samförstånd har medlems-
kommunerna enats om styrdokument, finansiering och 
övergång till Ystads- och Sjöbo kommun. Detta har varit 
ett viktigt och nödvändigt arbete. 

Sökbilden till Sydskånska gymnasieförbundet den 15 fe-
bruari visade åter det omöjliga att förutse elevernas val av 
program, skola och studieort. Programmen Handel- och 
administration, Restaurang- och livsmedel samt Fordon- 
och transport i Ystad visade på vikande antal sökande. 
Samhällsvetenskapliga programmet ökade något. Den 
eventuella trend som går att utläsa är att fler elever söker 
högskoleförberedande program på bekostnad av yrkes-
programmen. Andelen elever från medlemskommunerna 
som väljer Sydskånska gymnasiet i förstahand är i skrivan-
de stund, (observera att siffrorna är preliminära), enligt 
följande:

• 65,4% Ystads Kommun
• 40,0% Sjöbo kommun
• 51,7% Tomelilla kommun
• 51,5% Totalt

En enskild händelse som bör uppmärksammas, är det EU-
finansierade projektet mellan skolor i Sverige (Ystad och 
Malmö), Italien, Polen och Turkiet kring elever med behov 
av särskilt stöd. Projektet avslutades med ett möte i Istan-
bul, mellan lärare och elever från de deltagande skolorna. 
Ett möte som i glädje och kunskapsöverföring var ett fö-
redöme. 

Ekonomi
Kostnaderna för Sydskånska gymnasieförbundet uppgår 
per den 30 april till 116,9 mkr och intäkterna till 111,2 
mkr. Det innebär för perioden ett underskott på 5,7 mkr. I 
resultatet ingår en bokförd kostnad avseende ökad skuld 
till anställda för bland annat ferielön, uppehållslön och se-
mesterlön motsvarande knappt 5,6 mkr. Denna kostnad 
kommer dock inte att bestå eftersom den till största delen 
kommer att regleras under sommarmånaderna genom ut-
tag av ledighet.

Baserat på hittills ekonomiska resultat samt förväntat in-
tag av elever höstterminen 2013 har verksamheten gjort 
en prognos för årsresultatet som pekar på ett underskott 
motsvarande 4,3 mkr.

Liksom tidigare år har elevunderlaget i de egna skolorna 
minskat och med anledning av detta har organisationen 
strävat efter att anpassa antal anställda därefter. Ambi-
tionsnivån som låg till grund vid upprättandet av budge-
ten inför 2013 kommer med största sannolikhet, förhand-
lingarna är inte avslutade, att infrias med det förbehåll att 
effekten får ett kortare genomslag än vad som var beräk-
nat från början. Den ekonomiska konsekvensen för 2013 
innebär därmed ett budgetunderskott med cirka 1,3 mkr. 

I samband med att huvudmanaskapet för Malenagym-
nasiet övertas av Sjöbo kommun vid årsskiftet kommer 
Sjöbo kommun redan under året (hösten) överta vissa lo-
kaler som resulterar i minskade lokalkostnader för gym-
nasieförbundet. Tillsammans med en prognostiserad 
återbetalning avseende lokalkostnader (städ och planerat 
underhåll) från Ystads kommun genererar detta ett prog-
nostiserat överskott motsvarande cirka 1,5 mkr.

Dessvärre ser prognosen för den förväntade sökbilden till 
Sydskånska gymnasiet dyster ut och kommer tyvärr inte 
att kunna infrias, efter elevernas preliminära val inför 
hösten. Fler elever från medlemskommunerna har sökt 
andra skolor och färre elever från andra kommuner har 
sökt till Sydskånska gymnasiet. Antalet elever från andra 
kommuner som går i Sydskånska gymnasiets skolor under 
våren är knappt 620 och förväntas under hösten minska 
till drygt 550 elever. Antalet elever från medlemskom-
munerna som söker andra skolor uppgår under våren till 
cirka 800 och förväntas under hösten öka till cirka 820. 
Sammantaget innebär detta, gentemot budget, en ökad 
nettokostnad för den interkommunala verksamheten på 
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Sammanfattning koncernen

knappt 4,5 mkr. Det bör dock noteras att antagningen 
för höstterminen inte är avslutad vid det tillfälle då denna 
prognos lämnas.

De prognoser som lämnats från ansvariga rektorer visar 
på att tilldelade resurser kommer räcka för att bedriva en 
undervisning som motsvarar ställda mål med förbehåll att 
det råder en mycket medveten ekonomisk återhållsamhet 
och inga utrymme för oförutsedda händelser som eventu-
ellt kan resultera i underskott.

År 2011 minskade förbundets egna kapital med 1 675 
tkr på grund av negativt resultat. Enligt kommunallagen 
ska det egna kapitalet återställas inom tre år, det vill säga 
senast 2014. För att återställa det egna kapitalet har Di-
rektionen för Sydskånska Gymnasieförbundet beslutat 
om att 2013 års budget ska ha ett överskott i driften på 
minst 850 tkr och 2014 års budget ska ha ett överskott 
på minst 825 tkr. För att uppnå detta resultat har ett antal 
åtgärder vidtagits:
• anpassning av personalen till ett minskat elevantal 

och beslutat programutbud
• anpassning av lokalerna till minskat elevantal genom 

uppsägningar av externt förhyrda lokaler samt uthyr-
ning av Sydskånska gymnasiets lokaler i andra hand

Mål              Måluppfyllelse

• genomgång och omförhandling/uppsägning av in-
gångna avtal

Utifrån den föreliggande prognosen blir det svårt att åter-
ställa del av underskottet från 2011 under innevarande år.

Årets investeringar
Kostnaderna för investeringarna uppgår den 30 april till 
drygt 0,1 mkr. Majoriteten av planerade investeringar 
kommer att genomföras under hösten.

Framtid
Det har påbörjats en diskussion kring Sydskånska gym-
nasiets programutbud inför kommande år. Eleverna kan 
idag fritt välja gymnasieskola i Skåne och det finns totalt 
ett överutbud av gymnasieplatser i regionen. Det behövs 
ett samarbete mellan gymnasieskolorna så att skolorna 
kan fylla sina klasser, för att på det sättet skapa ekonomis-
ka förutsättningar för att ge elever en högkvalitativ utbild-
ning. Skolor som av tradition haft ett brett programutbud 
och samtidigt har ett vikande elevunderlag måste anpassa 
sin verksamhet. 
    

1. Finansiella mål
• Ekonomin är i balans och intäkterna överstiger 

kostnaderna.

• Det egna kapitalet inflationssäkras.    

Målet kommer inte uppnås. Den ekonomiska progno-
sen visar på ett underskott motsvarande 4,3 mkr. 

Målet kommer inte uppnås. Den ekonomiska progno-
sen visar på ett underskott motsvarande 4,3 mkr. 

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 yrkesprogrammen som har hög-
skolebehörighet är högre än genomsnittet för så-
väl Skåne som landet i sin helhet.

• Andelen elever från medlemskommunerna ska 
öka.

• Andelen elever från andra kommuner än medlem-
skommunerna ska öka.      

Målet är inte mätbart. Uppföljning kommer att ske i 
samband med delårsrapporten per augusti.    

Målet är inte mätbart. Uppföljning kommer att ske i 
samband med delårsrapporten per augusti.    

Målet är inte mätbart. Uppföljning kommer att ske i 
samband med delårsrapporten per augusti.    

Målet kommer inte uppnås. Enligt prognosen minskar 
andelen elever från medlemskommunerna.
Målet kommer inte uppnås. Enligt prognosen minskar 
andelen elever från andra kommuner. 
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 7,6 7,6 22,5 22,5
Kostnader -67,6 -67,7 -205,1 -207,6
(varav kapitaltjänst) (-0,8) (-0,8) (-2,3) (-2,3)
Summa -60,0 -60,1 -182,6 -185,1

Verksamhet
Ystads kommun har startat visionsarbetet med medbor-
garna om hur Ystad ska se ut i framtiden, Ystad 2030. 
Visionshörnan i centrala Ystad är centrum för dialogen 
med medborgarna. Inne på Visionshörnan finns bland 
annat en vägg där alla kan skriva ner sina idéer och kar-
tor där man kan markera sina synpunkter om hur fram-
tidens Ystad borde utformas. Det finns också möjlighet 
att lämna in synpunkter via Facebook. Under våren sker 
även dialog med företagare, byalag, pensionärsråd med 
flera. Under hösten väntar politisk behandling av förslag 
till Vision Ystad 2030.

Byggandet av nytt badhus fortgår planenligt. Invigning 
planeras efter hösten 2014.

Kommunfullmäktige i Ystad har beslutat att tillsammans 
med Simrishamns kommun och Destination Ystad Öster-
len Ekonomiska Förening bilda Destination Ystad Österlen 
AB och att upphandla turismverksamheten. Upphand-
lingsunderlag håller på att arbetas fram. Upphandlingen 
genomförs när upphandlingsunderlaget godkänts av 
kommunerna.

Införandet av nytt dokument- och ärendehanteringssys-
tem, Evolution, fortsätter. Detta ska stödja kommunens 
utveckling till en modern e-förvaltning. Systemet ska möj-
liggöra en komplett elektronisk nämndsadministration 
samt skapa förutsättningar för införande av medborgar- 
och politikerportal samt möjliggöra koppling till e-tjänster 
och e-arkiv. 

Ekonomi 
Förvaltningens resultat efter årets fyra första månader 
visar på ett överskott i förhållande till budget med 1,9 
mkr (exklusive överförmyndarverksamhet och kommunal-
förbund). Utgångsläget är att förvaltningen ska ha minst 
ett nollresultat vid årets slut (exklusive överförmyndarverk-
samhet och kommunalförbund). Förändring av semester-
löneskulden uppgår den 30 april till en kostnad av 1,2 mkr 
för Ledning o Utveckling.

Det finns förslag om en större omdisponering gällande 
kompletteringsbudget och tilläggsanslag löner, på totalt 
28,6 mkr för hela kommunen, från kommunfullmäktiges 
anslag för oförutsett till nämnderna. Denna omdispone-
ring är ännu inte beslutad, men hänsyn är tagen till detta 
i helårsprognoserna.

Kostnaderna för gymnasieverksamheten beräknas bli 2,0 
mkr högre än budgeterat, beroende på att en högre andel 
elever inom förbundet kommer från Ystad.
Kostnaderna för räddningsverksamheten beräknas bli 0,5 
mkr högre än budgeterat

Framtid
En mycket viktig fråga under de närmaste åren är kom-
munens ekonomi. Andra viktiga frågor är kommunens 
befolkningsutveckling, utveckling av hamnområdet, bo-
stadsbyggande, näringslivsutveckling och infrastrukturfrå-
gor. När Vision Ystad 2030 fastställts påbörjas det viktiga 
arbetet med att implementera visionen. Ny stadsarkitekt 
börjar i september. Denna har en mycket viktig funktion i 
arbetet med Ystads framtida utveckling.

Personalomsättningen ökar eftersom förvaltningen nu är 
inne i en period med stora pensionsavgångar. Detta stäl-
ler krav på kompetensöverföring, samtidigt som processer 
och organisation kontinuerligt måste ses över för att möta 
nya krav och ta tillvara de möjligheter som ges till effekti-
visering. Kommunen måste även fortsättningsvis vara en 
attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera medarbetare 
med hög kompetens när de stora pensionsavgångarna 
inträffar.

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
Ett projekt för samordnad varudistribution pågår, vilket 
bland annat ska underlätta för lokala mindre företag att 
lämna anbud vid upphandlingar. År 2012 byggdes 55 nya 
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bostäder i kommunen. Under 2013 väntas bostadsbyg-
gandet bli fortsatt lågt men högre än 2012.  Byggnation 
av nya hyreslägenheter och trygghetsboende startas un-
der året.  Inom Sösk görs en satsning på infrastrukturfrå-
gor i syfte att få högre andel av investeringar i infrastruk-
tur till sydöstra Skåne. Samarbetet inom turism i Ystad 
och Österlen (Ystad och Simrishamn) med gemensamt 
marknadsföringsmaterial och webbplats har stärkt desti-
nationen för besökarna. Arbetet med destinationsbolaget 
fortsätter. Kommunen ligger på plats 125, mot 105 i förra 
mätningen, i Svenskt näringslivs rankning. Kommunens 
befolkningsökning var 0,5 % 2012, önskvärt är en ökning 
med 1 % per år. 

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
Ledning o Utveckling redovisar ett överskott med 1,9 mkr, 
exkl kommunalförbund, vilket bidrar till att kommunens 
helårsresultat är positivt och att ekonomin är 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
Inrättande av en miljöenhet innebär satsning på kom-
munens arbete med strategiska miljöfrågor. Miljöutskott 
finns från och med 2011, med uppgift att driva och ut-
veckla miljöarbetet i samverkan med nämnder och för-
valtningar. Relevanta miljökrav ställs i upphandlingar. I till 
exempel bilupphandlingen finns det långtgående krav på 
utsläppsnivåer, och projektet för samordnad varudistri-
bution förväntas ge positiva miljöeffekter. Resultatet av 
genomförda luftmätningar visar att värdena håller sig väl 

under rekommenderad högsta nivå. Förslag till energistra-
tegi håller på att tas fram i samarbete med representanter 
för de kommunala verksamheterna.

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 i en trygg miljö

Analys
I medborgarundersökningarna, senast våren 2012, lig-
ger resultatet för kommunen högt över genomsnittet för 
kommunerna vad gäller till exempel kommunens verk-
samheter och kommunen som en plats att bo på och leva 
i. Kommunen har infört nytt dokument- och ärendehan-
teringssystem 2012 med avsikt att därefter införa e-tjäns-
ter för ökad service till medborgarna.

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 i mars uppgick till 96,2 % efter att ha haft 
en negativ trend under de inledande månaderna av 2013. 
Medarbetarenkät som mäter arbetsmiljön avses genom-
föras under året. Senaste mätningen var 2011. Merparten 
av medarbetarna har individuella utvecklingsplaner och 
dessa följs upp och revideras i samband med utvecklings- 
och lönesamtalen. I samband med dessa analyseras även 
behovet av kompetensutveckling. 

Målet är i hög grad uppfyllt.
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Personal
Personaldiagram inklusive överförmyndarkansli.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Turistbyrån
Antal besök juni-augusti 70 000 - 80 000 80 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 16 899 3 770 16 000 16 000
Antal guidningar 337 26 400 400
Antal nerladdade guidningar 844 11 1 000 1 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120430

Utfall
130430

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -2,6 -2,6 -7,3 -7,3 -
Omvärld -0,6 -0,7 -2,0 -2,0 -
Marknad -3,2 -2,6 -9,2 -9,2 -
Gemensam administration -12,1 -12,4 -42,1 -42,1 -
Summa LoU -18,5 -18,3 -60,6 -60,6 -
Kommunalförbund -41,5 -41.8 -122,0 -124,5 -2,5
Summa -60,0 -60,1 -182,6 -185,1 -2,5

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Avvikelse
progn/budg

Ospecificerade markköp -8,3 -10,0 -10,0 -
Kustskyddsåtgärder - -2,0 -2,0 -
Summa -8,3 -12,0 -12,0 -
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 14,5 13,6 41,0 40,8
Kostnader -10,5 -9,6 -33,0 -32,8
(varav kapitaltjänst) (-9,9) (-9,4) (-25,4) (-29,3)
Summa 4,0 4,0 8,0 8,0

Verksamhet
Pågående projekt
• Färjeläge 4 livstidsförlängning. Pågår året ut samt 

även under 2014.
• Dagvatten Revhuskajen (miljödom). Under avslutan-

de. Asfalttopp läggs först under hösten.
• Kollektivets omklädning./dagrum. Påbörjas under 

året.
• Polen check-in. Under avslutande. Småjusteringar 

återstår
• Landström. Under avslutande.
• Färjeläge 3 påldäck med mera, påbörjas under året.

Övrigt
• Dagvatten övriga hamnen 
 Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 

undersöks samtliga rörsystem för kartläggning, un-
dersökning av eventuella föroreningshalter samt 
utredning avseende eventuella åtgärder (miljödom). 
Upphandling under avslutande.

• EWP-projektet 
 Arbetet avvaktar beslut om eventuell etablering var-

för insatserna hålls tillbaka. Dock genomförs redan 
beställda åtgärder, till exempel bullermätningar och 
bullerberäkningar.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

Framtid
Inför 2014 planeras bland annat följande åtgärder:
• Färjeläge 1, 3 och 4 – åtgärder kaj/påldäck med mera. 
• Västra kajen – avfendring och eventuell asfaltering.
• Dagvattensystem med mera resterande del av hamn-

området – genomförande (miljödom).

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120430

Utfall
130430

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Administration och kansli -0,5 -0,2 -2,5 -2,5 -
Kajer och kajplaner -7,3 -7,0 -22,5 -22,3 0,2
Byggnader -2,3 -2,0 -6,6 -6,6 -
Upplagsplats och industriom-
råde

-0,3 -0,5 -1,2 -1,2 -

Försäkringsskador 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -
Arrende hamnverksamhet 14,4 13,6 40,9 40,7 -0,2
Summa 4,0 4,0 8,0 8,0 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Avvikelse
progn/budg

Landel till fartyg -1,1 0,0 -1,5 -1,5
Ombyggnad färjeläge 4 -6,2 0,0 -28,0 -28,0
Dagvattensys mm Revhuskajen -1,1 0,0 -2,0 -2,0
Polen check in -0,5 0,0 -1,0 -1,0
Övriga investeringar 0,0 -40,0 -12,5 27,5
Summa -8,9 -40,0 -45,0 -5,0
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

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

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndig-
het som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Ystads- och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas 
med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. 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 
gemensam överförmyndarnämnd. Ystads kommun är 
värdkommun för nämnden vilken ingår i Ystad 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 skyldighe-
ten att betala ersättning åvilar respektive kommun. Varje 
kommun betalar ersättning till sina ledamöter men ordfö-
randens fasta arvode delas lika mellan kommunerna.

Ekonomi
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter 
årets fyra första månader ett underskott i förhållande till 
budget med 0,2 mkr för verksamheten i Ystad.
Underskottet beror framförallt på ökade kostnader för 
uppdragstagare. Utfallet totalt för perioden ligger be-
loppsmässigt under utfallet för samma period 2012.
Prognosen är osäker och ett underskott på 0,1 mkr för 
både Ystad och Sjöbo kan inte uteslutas.

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 personer 
har behov av stöd från en ställföreträdare. Många ställfö-
reträdare är pensionärer och en del avsäger sina uppdrag 
med ålderns rätt. Nämnden måste därför rekrytera och 
utbilda flera ställföreträdare till den växande mängden 
ärenden. Antal ensamkommande barn varierar över tid 
och mängden ärende är svår att beräkna. Ensamkom-
mande barn kommer att öka under 2013 då transitbo-
endet i Snårestad öppnar upp för nya asylsökande barn 
och ungdomar.

Den tjänst vid nämndens kansli som nu är på 50 % måste 
utökas till 75 % för att tillgodose kommunernas behov.

Nämnden har gjort en risk- och väsentlighetsanalys och 
därmed sammanhängande internkontrollplan. Detta har 
resulterat i förändrade granskningsrutiner av ställföreträ-
dares redovisning. 

Gode män och förvaltare fyller en viktig funktion i samhäl-
let. Deras uppdrag är många gånger avgörande för att en-
skilda som saknar förmåga att fatta beslut skyddas och får 
sina rättigheter tillgodosedda. Det är därför angeläget att 
det går att rekrytera kvalificerade och lämpliga gode män 
och förvaltare, och de insatser de gör måste underlättas. 
Regeringen har därför tillsatt en utredning med syfte att 
skapa bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. 
Utredningen har redovisat sitt uppdrag som nu kommer 
att remissbehandlas.

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. 
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* 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, utöver en ekonomi i balans för Ystads del, har 
nåtts genom effektivt utnyttjande av resurser samt sam-
verkan med andra kommuner vad avser utbildning och 
erfarenhetsutbyte. 

Målet är helt uppfyllt.

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

 naturlig del av verksamheten

Analys
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 behöver andra lokaler i samma byggnad.

Målet är delvis uppfyllt.



Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Antal ärenden
Förmyndare 85 68 92 82
Förvaltare 30 29 35 35
God man 218 238 223 233
Totalt 333 335 350 350

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120430

Utfall
130430

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet - - -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -0,8 -0,6 -1,3 -1,4 -0,1
Överförmyndarkansli -0,3 -0,3 -0,8 -0,8 -
Summa -1,1 -0,9 -2,2 -2,3 -0,1
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 105,7 97,9 276,2 276,2
Kostnader -262,9 -252,9 -705,5 -705,5
(varav kapitaltjänst) (-1,7) (-2,0) (-4,5) (-4,5)
Summa -157,2 -155,0 -429,3 -429,3

   
Verksamhet
Arbetet pågår i de enskilda verksamheterna inom grund-
skola, grundsärskola samt vuxenutbildningen med de för-
bättringsområden som Skolinspektionen identifierat. För 
fritidshem och förskola har handlingsplaner upprättats 
med utgångspunkt i de övergripande förbättringsområ-
dena. 

Alla pedagoger i förskolan kommer under våren att få 
fortbilning i pedagogisk användning av lärplattor, då 
dessa kommer att börja användas i alla förskolor.

Skolverket har beviljat vuxenutbildningen i Ystad ett utö-
kat antal platser på yrkesvux, en satsning för att motverka 
brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de 
grupper som saknar gymnasieutbildning, alternativt har 
en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. 
Yrkesvux är ett samarbete mellan Simrishamns gymna-
sium, Sydskånska gymnasieförbundet och Forum Ystad.  

Åvalla skatepark vid Ungdomens Hus är snart färdigställd. 
Arbetet med planering av Hall A och B, vilka kommer att 
ligga i anslutning till det nya badhuset, har påbörjats. 

Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Arbetsförmed-
lingen arbetar för att minska ungdomsarbetslösheten i 
Ystads kommun. 

Rekrytering av ny biträdande rektor till vuxenutbildningen 
är klar. I övrigt fortsätter samarbetet med Tomelilla och 
Simrishamn. Den första juni tillträder ny förvaltningssekre-
terare. 

Förvaltningen har ansökt om statsbidrag från Skolverket 
för lärares karriärtjänster. Ystad har tilldelats en bidrags-
ram för åtta så kallade förstelärare. Tjänsternas innehåll 
samt kriterier för dessa utarbetas under våren av en till-
satt grupp inom förvaltningen. Arbetet med en ny BUN-
plan initieras under våren. Ett inledande diskussions- och 
dialogmöte med BUNs presidium samt förskolechefer och 
rektorer äger rum i mitten av maj. 

En grupp bestående av rektor, utvecklingsledare samt pe-
dagoger presenterade i april ett förslag om kommunge-
mensamma rutiner för IUP-processen (till exempel bedöm-
ning, individuell utvecklingsplan samt utvecklingssamtal), 
och strukturen i de digitala dokumentationsverktyg som 
används i förvaltningen. Detta förslag kom samtidigt som 
regeringens förslag att minska lärares administration. 

Samtliga medarbetare har under våren arbetat med att ge 
sina förslag kring arbetet med Vision 2030.

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden uppvisar efter årets fyra 
första månader ett underskott motsvarande 11,9 mkr in-
klusive semesterlöneskuld, avvikelse mot budget exklusive 
semesterlöneskuld visar på ett underskott motsvarande 
0,8 mkr. 

Anledningen till att nämnden uppvisar ett underskott är 
att det i budgetramen inte ingår kompensation för löne-
ökningar från 2012. Det finns förslag om en omdispo-
nering på 12,3 mkr från kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsett till barn- och utbildningsnämnden. Denna om-
disponering är ännu inte beslutad, men hänsyn är tagen 
till detta i helårsprognosen.

Den ekonomiska prognosen är att barn- och utbildnings-
nämnden räknar med att verksamheternas kostnader 
hålls inom tilldelade resurser.

Framtid
Utbyggnaden av Parkens förskola står klar till hösten, vil-
ket medför att barn- och utbildningsnämnden kan lämna 
Tornvillan och Kulingen. Projekteringen av Köpingebro 
skolas om- och tillbyggnad är i full gång. Byggstart beräk-
nas till september. Löderups skolas om- och tillbyggnad 
är klar till sommaren och då har skolan ett nytt klassrum 
och nytt kök. Ungdomens hus står i maj som värd för en 
nationell konferens kring fritidsgårdar.
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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
Nämnden arbetar med målet i enlighet med, den av kom-
munfullmäktige fastställda, kulturgarantin för barn och 
unga i Ystad. I verksamheternas kvalitetsredovisningar 
redogörs för att kulturgarantin uppskattas och utnyttjas 
samt skapar inspiration. 

I BUN-planen finns folkhälsoperspektivet med i ett av de 
prioriterade områdena, hälsa och livsstil, där tydliga mål är 
formulerade. I de enkäter som besvarats av kommunens 
elever i årskurserna 4 och 7 i samband med hälsosamtalet 
med skolsköterskan visar att eleverna i hög grad är fysiskt 
aktiva på sin fritid och är nöjda med sin hälsosituation. 

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 för det uppdrag som styrs av gällande lag-
stiftning och reglemente. Prognosen för året är en eko-
nomi 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 görs synligt i samtliga 
verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens an-
svarsområde. I BUN-planen finns ett prioriterat område, 
Hälsa och livsstil, med mål som samtliga verksamheter föl-
jer upp och utvärderar. Marietorps naturskola är en del av 
den verksamhet som pedagogiskt arbetar med de långsik-
tiga miljömål som finns både nationellt och lokalt. 

Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden har ett pro-
jekt i Svarteskolan kring klimatsmart mat påbörjats och 
utvärderas fortlöpande. Tanken är att konceptet klimats-
mart mat ska lanseras i samtliga verksamheter.  Arbetet i 
verksamheterna med miljöfrågor samt hållbar utveckling 
är ständigt aktuell och utvecklas över tid. 

Målet är i hög grad uppfyllt.

* I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska 
präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande
• Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
• Ystads förskolor och skolor ger mycket god kun-

skap och utveckling i en trygg miljö

Analys
I 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. Vårdnadsbidrag är ytterligare en möj-
lighet för föräldrar, där hittills cirka tio familjer ansökt om 
ersättningen för en kortare eller längre tid.

På frågor angående arbets- och lärandemiljön som elever 
i olika årskurer besvarar visar att de i hög grad trivs och 
känner sig trygga i skolan. Kunskapsresultaten i årskurs 
9 har, över år, visat på mycket goda resultat där behörig-
heten till gymnasieskolan legat betydligt högre än i både 
kommungrupp och riksgenomsnitt.

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. En ny kommungemensam 
medarbetarundersökning planeras till hösten 2013 för att 
följa upp resultatet från 2011. 

Diskussioner pågår i förvaltningen att köpa in ett web-
baserat verktyg för bland annat dokumentation och in-
ventering av medarbetares kompetens samt för lärarlegi-
timation.

Målet är i hög grad uppfyllt.




38

Barn o Utbildningsnämnd

Personal
Fortsatt mycket positiv utveckling av hälsotalen kan skön-
jas.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Förskola 1 322 1 337 1 310 1 300
Förskoleklass 275 319 310 310
Grundskola 2 375 2 363 2 400 2 385
Fritidshem 1 051 1 072 1 035 1 090
Särskola 35 33 42 35
- varav egna elever i särskola 19 17 26 18

Besökare badanläggning 103 000 29 920 105 000 105 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120430

Utfall
130430

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,2 -0,2 -0,6 -0,6 -
Ledning och administration -13,9 -14,8 -11,5 -11,5 -
Barnomsorg och utbildning i 
åldern 1-16 år -130,5 -127,6 -379,1 -379,1 -
Forum Ystad  -6,1 -6,0 -18,0 -18,0 -
Fritidsverksamhet -6,5 -6,4 -20,1 -20,1 -

Summa -157,2 -155,0 -429,3 -429,3 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Avvikelse
progn/budg

IT-satsning, Grundskolan -0,8 -5,8 -5,8 -
Inköp Lekplatsutrustning 0,0 -2,0 -2,0 -
Nämndsinvesteringar -0,1 0,0 -0,2 -0,2
Summa -0,9 -7,8 -8,0 -0,2

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

Mars April Aug Okt Dec

Pr
oc

en
t

Frisknärvaro

2012 2013

590
600
610
620
630
640
650

Mars April Aug Okt Dec

A
nt

al

Tillsvidareanställda heltid

2012 2013



39

Kulturnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 1,2 1,3 3,7 3,7
Kostnader -10,3 -11,5 -30,3 -30,3
(varav kapitaltjänst) (-0,3) (-0,3) (-0,8) (-0,8)
Summa -9,1 -10,2 -26,6 -26,6

   
Verksamhet
På Konstmuseet har en stor utställning öppnats – Aspelin 
och Aspelin. Karl Aspelin kallas ofta för Österlens förste 
konstnär. I utställningen möts verk av Karl Aspelin och 
verk av hans sonson Gert Aspelin. Utställningen ingick 
i Östra Skånes Konstnärsgilles konstrunda och lockade 
många besökare under påskhelgen. I samband med ver-
nissagen skänkte familjen Aspelin ett verk av Karl Aspelin 
till Ystads kommuns konstsamling.

Även på Klostret har en ny stor utställning öppnat – Salt, 
om allt vad salt kan vara. Salt är ju så mycket mer än bara 
en krydda i maten. I utställningens fyra olika delar – Kris-
tallen, Skeppet, Labbet och Kroppen – möter man spän-
nande historier, får prova salta experiment och får svar på 
frågor som varför flamingon är rosa. Utställningen är ett 
samarbetsprojekt tillsammans med Trelleborgs konsthall 
och Österlens museum. 

På 1970-talet lurade en vanlig hårfrisörska från Malmö 
skjortan av den sydsvenska societeten genom att utge 
sig för att heta Carmencita Rockefeller – medlem av den 
amerikanska finansfamiljen Rockefeller och barnbarn till 
den japanske kejsaren Hirohito. Den 28 februari spelades 
musikalen Carmencita Rockefeller på Ystads Teater som 
en del av det samarbete Ystads kommun har med Malmö 
Opera. Föreställningen lockade 317 besökare.

Inom kulturgarantin har den årliga konstrundan för års-
kurs 4 utvecklats så att eleverna inte enbart får göra 
konstnärsbesök utan också delta i workshops hos konst-
närerna. Samtliga elever i årskurs 4 deltog, cirka 300 st.

På biblioteket har fredagsmys för barn och föräldralediga 
vuxna blivit en stor succé med 40-talet besökare varje 
gång.

Satsningen på att ha fri entré till museerna på fredagar 
under vinterhalvåret lockar många besökare utan att an-
talet betalande besökare minskar. Besöksantalet på fre-
dagar har ökat med mer än 50 % på kommunens båda 
museum.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar efter årets fyra första månader 
ett underskott motsvarande 0,5 mkr inklusive semesterlö-
neskulden, ett underskott på 0,1 mkr exklusive semester-
löneskulden. 140 tkr av underskottet består av 

okompenserade löneökningar. Det finns ett förslag om en 
större omdisponering från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsett till nämnderna men detta är inte beslutat än. I 
helårsprognosen har dock hänsyn tagits till ovan nämnda 
omdisponering. 

Stora fluktuationer under året ska i år inte behöva före-
komma då budgeten för de flesta verksamheter är perio-
diserad och säsongsstrukturen till största del har beaktats.

Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras 
inom tilldelade resurser.

Framtid
Museernas utställningar står kvar under hela sommaren. 
Allsång i Norra Promenaden kommer att genomföras den 
10, 17 och 24 juli. 

Fem olika operauppsättningar kommer att spelas på 
Ystads Teater. Två av dem får stöd av kulturnämnden. De 
övriga, turnerande operasällskapen bedömer att Ystad är 
en så attraktiv spelplats att man vill spela här även utan 
ekonomiskt stöd från Ystads kommun. Detta visar att den 
satsning på opera som kulturnämnden gjort de senaste 
åren har byggt upp en publik, stärkt Ystads identitet som 
operastad och gjort att det har byggts upp en fungerande 
infrastruktur för operaföreställningar, särskilt på Ystads 
Teater.

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



40

Kulturnämnd






Analys
Ystads museer är attraktiva besöksmål som lockar både 
kommuninvånare och turister. Under vinterhalvåret har 
museerna haft fri entré på fredagar.
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
Den ekonomiska prognosen för kulturnämnden är att 
verksamheterna klaras inom tilldelade resurser.

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 i området för att ytterligare utveckla 
miljöperspektivet. Museernas caféer serverar enbart eko-
logiska och/eller närproducerade produkter. Profilproduk-
ter 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. 
Mångfald är ett fokusområde i kulturstrategin och ska ge-
nomsyra all verksamhet.
Kulturnämnden arbetar aktivt med att stimulera ett varie-
rat kulturutbud i Ystads kommun.

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
En stor satsning på kompetensutveckling inom kommuni-
kation och grupputveckling genomförs i området under 
år 2013. Satsningen grundar sig på analyser gjorda efter 
processarbete med kulturstrategin. Gemensamma, regel-
bundna personalträffar inom området med information 
och samtal grundar för god kommunikation.

Målet är delvis uppfyllt.

Vernissage Klostret, Salt
Foto: Cecilia Fahlborg



41

Kulturnämnd

Personal
En stor kompetensutvecklingsinsats för all personal i om-
rådet har inletts. Vars en heldag har ägnats åt grupput-
veckling respektive stresshantering. Utbildningen avslutas 
i september med en heldag om kommunikation och kon-
flikthantering.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Utlånade medier totalt och 205 294 68 082 206 000 206 000
per invånare 7,2 2,4 7,2 7,2
Besökare museer 82 188 13 358 87 000 87 000

Driftredovisning

Verksamhet Utfall
120430

Utfall
130430

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 -
Ledning och administration -1,1 -1,2 -1,7 -1,7 -
Bibliotek och kulturverksamhet -7,8 -8,9 -24,5 -24,5 -
Summa -9,1 -10,2 -26,6 -26,6 -
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

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

Verksamhet
Bygglovsenheten har i början av året sett en svag nedgång 
i antal inkomna ärenden. Under januari-mars inkom i snitt 
40 ärenden per månad mot föregående år då 43 ärenden 
inkom i snitt under samma period. Under april har antalet 
ansökningar ökat till 53, fortfarande något lägre än fö-
regående års 59 ansökningar under samma månad. An-
delen nybyggnationer ligger fortsatt lågt i förhållande till 
andra mindre ärenden. Exempelritningarna som lades ut 
på hemsidan under januari har i flera fall tydligt förbättrat 
kvaliteten på inkommande handlingar.

Antalet behandlade ärenden under tertial ett har ökat till 
193 mot föregående års 159 ärenden. Resultatet visar att 
ärenden kommer snabbare genom handläggningen jäm-
fört med föregående år. Ett positivt resultat i linje med det 
arbete som lagts ner på bland annat processarbete.

I mars genomfördes öppet hus-träff särskilt riktad till 
byggare och entreprenörer som uppskattades av delta-
garna och som planeras att återkomma i höst. 

I trafikärenden har myndighetsnämnden tagit beslut om 
att göra Gustafsgatan, Thorssons väg och delar av Frid-
hemsvägen till huvudleder. Nämnden har även tagit be-
slut om parkering runt Skottegatan som har förbättrat 
framkomligheten i området.

Inga ansökningar eller beslut om strandskyddsdispens el-
ler samråd har behandlats under tertial 1 2013.

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

Framtid
Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med det lean-in-
spirerade processarbetet. Under året kommer workshops 
att planeras för att särskilt se över några av de delproces-
ser som identifierats i arbetet.  

Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med att förtydliga 
informationsmaterial och skapa goda förutsättningar för 
att ansökningar skall vara så kompletta som möjligt när de 
lämnas in. Då exempelritningarna tydligt förbättrat förut-
sättningarna, kommer enheten att fortsätta söka andra 
möjliga liknande åtgärder att arbeta vidare med.

På trafiksidan kommer parkeringen av cyklar vid stationen
att ses över liksom de lokala trafikföreskrifterna.

Gällande strandskyddsdispenser finns information och 
ansökningsblankett för dispens på hemsidan. 2012 tog 
kommunen även över samråden från Miljöförbundet. 
Information och ansökningsblankett kommer framöver 
att finnas på hemsidan även gällande samråden.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx-
ande kommun för boende, företagande och besök
• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

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

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

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

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys
Handläggningen av bygglov är fortsatt i balans. Bygglovs-
avdelningen har tagit fram exempelritningar som kan 
hjälpa den sökande att förstå vilket ritningsunderlag som 
krävs för olika åtgärder. Exemplen uppskattas av bygglovs-
sökande och bygglovsenheten har även sett en tydlig för-
bättring i en del av det ritningsunderlag som kommit in.

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.
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* 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
Utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig del 
av verksamheten.

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
Avdelningen arbetar fortsatt med att se över bygglovs-
processen för att kunna hålla korta handläggningstider 
och ha god tillgänglighet. En ny Plan- och byggförordning 
som ger en jämnare och mer rimlig nivå på sanktionsav-
gifter förväntas komma under sommaren 2013. 

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
Myndighetsnämnden har ingen personal.

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

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Antal bygglov 565 193 600 600
Antal samråd 107 46 200          200
Antal bygganmälan* 43 19 90 90

* inkl bygganmälan i samband med beviljade bygglov

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120430

Utfall
130430

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -
Summa -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 141,4 136,6 422,4 422,0
Kostnader -175,3 -175,1 -498,9 -498,5
(varav kapitaltjänst) (-36,4) (-32,9) (-94,2) (94,2)
Summa -33,9 -38,5 -76,5 -76,5

  
Verksamhet
Tekniska avdelningen
Den långvariga vintern med återkommande snöfall har 
inneburit ett ansträngt budgetläge för verksamheten. 
Avdelningen har under första tertialet genomfört upp-
handling av mindre entreprenadarbeten, grusprodukter, 
maskin- och fordontjänster samt containerhämtning. 
Pågående upphandlingar är släntklippning och tömning 
av rännstensbrunnar. Kvarvarande upphandling är snö- 
och halkbekämpning.
Arbetet med utbyggnaden av Nedraby vattenverk fortlö-
per under hela 2013 och kommer inte att vara avslutat 
förrän första halvåret 2015.
Ombyggnaden av Ystads reningsverk har påbörjats med 
upphandling av samarbetspartner. Starten av ombyggna-
den är fortfarande osäker då tillståndsprövningen inte är 
helt avslutad.
Ett nytt betalningssätt via parkeringsapp har införts för att 
minska kontanthanteringen vid parkeringsautomaterna.
Osäkerheten kring avfallsenhetens framtid gör att verk-
samheten befinner sig i ett läge där det är svårt att nå 
målsättningarna med införandet av matavfallsinsamling 
i kommunen. Detta på grund av att osäkerhet uppstått 
kring investeringar i fordon och kärl i avvaktan på kom-
mande politiska beslut i frågan.

IT-avdelningen
Migreringen av Sydskånska gymnasieförbundets och 
Ystads kommuns IT-avdelning är i full gång. I detta projekt 
ingår även en konsolidering av grundskolans och gymna-
siets verksamhetssystem Exstens. Detta system är ett ”fö-
dande” system och kan således endast finnas i en installa-
tion per organisation. Ombyggnaden av avdelningens nya 
lokaler är i full gång och beräknas vara genomförda under 
sommaren.

Plan- och bygg
De första fyra månaderna 2013 har präglats av arbetet 
med den fördjupande översiktplanen för Ystads tätort. 
Arbetet med den fördjupade översiktplanen är nu i ett 
tidigt dialogskede. I en lokal på Böckaregatan har planen-
heten byggt upp en utställning för att stimulera dialog 
med allmänheten. I lokalen finns också modellen över sta-
den där nya idéer till byggnation prövas. Avdelningen har 
hållit i flera välbesökta workshoppar med politiker, tjäns-
temän, föreningar och framförallt allmänhet. Syftet med 
lokalen är att komma närmare kommunens invånare och 
lättare kunna föra en dialog om hur de vill att staden ska 

se ut 2030. Lokalen hålls öppen mars-maj och delas med 
Ledning och utveckling och Vision Ystad 2030, vilket varit 
en lyckad kombination. 

Det har samtidigt varit fortsatt stort tryck på nya detaljpla-
ner och avdelningen har fått sju nya planuppdrag sedan 
i januari. Det är planer för skola, bostäder och företag 
i Ystad samt för företag på landsbygden. Avdelningen 
arbetar löpande med ett stort antal planer varav flera 
varit utställda för allmänheten under perioden, däribland 
detaljplan för ”Balkåkra Strädden”. Planen föreslår cirka 
200 nya bostäder i den västra delen av Svarte och två 
samrådsmöten har hållits.

Under perioden har fem detaljplaner antagits. 

• Östra Förstaden 2:1, parkering vid Åvalla
• Sandskogen 2:8 m.fl, utbyggnad av Saltsjöbaden 
• Köpingebro 6:84 m.fl, utbyggnad av Köpingebro 

skola
• Del av Hamnen 2:3 m.fl, stationsområdet
• Kåseberga 14:71, hotell med mera

Exploatering
Ett småhus har byggstartat i Köpingebro under det för-
sta tertialet och åtta stycken köpeavtal på villatomter har 
tecknats i Källesjö och Nybrostrand. 
Det råder fortfarande stor efterfrågan på industrimark. Ny 
industrimark planeras i öster, men för närvarande råder 
det brist på detaljplanerad kommunal industrimark.
Markförsäljning av Almelund 1 (nya ICA-etableringen) har 
skett och försäljningspriset var 7,3 mkr.  

GIS och Mätning
I projektet att byta det lokala höjdsystemet till RH 2000, 
Sveriges nya nationella höjdsystem, har avdelningen un-
der perioden utfört fältrekognosering inför de höjdmät-
ningar som under våren ska utföras av Metria. Bytet är 
planerat att ske under hösten 2013.
Den minskning av antalet beställningar till GIS och Mät-
ning som sågs 2012, fortsätter under 2013. Antalet hus-
utsättningar var under perioden nio stycken jämfört med 
21 stycken under samma period förra året. Antal fram-
ställda nybyggnadskartor var första tertialet 25 stycken, 
jämfört med 40 stycken samma period 2012.
I övrigt har avdelningen i huvudsak koncentrerat arbetet 
på att förbättra och bygga upp primärkartverket (baskar-
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ta) med detaljmätning samt sedvanliga inmätningar och 
utstakningar av VA-ledningar och fjärrvärmeledningar.

Serviceavdelningen
Inköp av ekologiska livsmedel görs utifrån de ekonomiska 
möjligheter som finns. Fortfarande är ekologiskt odlat 
dyrt jämfört med konventionellt odlat. 
Klimatsmarta måltider är ett pågående arbete tillsammans 
med kultur och utbildning där Svarte skola är så kallad 
pilotskola. Arbetet innebär en förändrad receptur, arbete 
med eleverna och pedagoger i klassrummet.
Målsättningen att servera 30 portioner klimatsmarta mål-
tider per år uppfylls med god marginal.
Inom äldreomsorgen distribuerar kostenheten under 
veckans alla dagar 150 portioner varm mat från Bellevue 
och Löderupsgårdens restauranger. 
Upphandlingen av distributionscentral för samordnad 
varudistribution är klar, och livsmedelsupphandlingen är 
annonserad.

Ekonomi
Prognosen per 31 december 2013 visar på ett nollresultat 
för samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska avdelningen prognostiserar ett underskott med 
0,2 mkr. Extraordinär vinterväghållning har hittills kostat 
förvaltningen 1,8 mkr och prognosen är vid årets slut 2,2 
mkr då saltförrådet med mera ska kompletteras till kom-
mande vinter. Budgeten är 1,2 mkr för extraordinär vin-
terväghållning som därmed är förbrukad inför kommande 
vintersäsong. Trafikenheten prognostiseras gå med 0,4 
mkr i överskott, vilket hänförs till kollektivtrafiken, parke-
ringsplatser och enskilda vägar. 
VA enheten prognostiseras med ett nollresultat. Avfallsen-
heten prognostiseras med ett underskott på 1 mkr, vilket 
dock täcks av förutbetalda intäkter.

Fastighetsavdelningen prognostiserar underskott med 
1,6 mkr som hänför sig till ökade driftskostnader för 
uppvärmning av kommunens fastigheter på grund av den 
kalla vintern. Snöröjning- och halkbekämpningskostnader 
har uppgått till 1,2 mkr.
Under 2013 har fastighetsavdelningen köpt in fastigheten 
Bolmörten 1 (gamla Willys) för köpeskillingen 8,0 mkr.

GIS och Mätning visar på ett underskott vid årets slut med 
0,4 mkr som hänför sig till färre antal husutsättningar och 
nybyggnadskartor.

Administration och Utveckling prognositiserar över-
skott med 2,2 mkr. Överskottet beror på projekt som 
inte startats samt återhållsamhet med resurserna. Kom-
munfullmäktige har inte beslutat om en omdisponering 
av medel för oförutsett gällande löner och arvode för 
samhällsbyggnadsnämnden, men hänsyn är tagen i hel-
årsprognosen. 

Övriga avdelningar prognostiserar med en budget i balans.

Framtid
De budgeterade medlen för till exempel beläggningsarbe-
ten, lekplatser, och tillkommande nya exploateringsom-
råden befinner sig idag på en sådan nivå att det kommer 
innebära stora framtida kostnader för att återställa dessa 
till en förväntad nivå. 

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Ystad 
kommer att gå vidare och in i en mer formell fas med 
samråd, granskning och antagande.  I Köpingebro fortgår 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen och planen-
heten planerar att ha ett utställningsförslag framme till 
augusti. Samtidigt ska ett stort antal detaljplaner tas fram.

Arbetet med fas ett av ny ”Österportshall” har startats 
upp.  Arbete med att skriva om arrendeavtalen i Sandsko-
gen har påbörjats. De nya avtalen träder i kraft 1 januari 
2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer från och 
med 2013 att ta över ansvaret för 103 badhytter som tidi-
gare legat på AB Ystads Saltsjöbad

Köket i Löderups skola har under en längre tid varit för 
litet, ett nytt byggs nu för att klara produktionen. En ny 
köksdel för Parkens förskola är under upphandling och 
ska vara klar för drift hösten 2013.
Väderleksvägen, trygghetsboende med särskilt boende 
startar upp i mitten av augusti. Ansvaret för köket ligger 
hos social omsorg men kostenheten har ansvar för per-
sonal och drift vilket kräver nyanställningar för att klara 
uppdraget.

Måluppfyllelse

* Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och väx-
ande kommun för boende, företagande och besök
• Ystad är en företagsvänlig kommun
• Bostadsbyggandet håller en hög takt
• Framkomligheten inom kommunen samt till och 

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

ver ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 
idrottsliv

• Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verk-
samheten

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

ålder, kön och etnisk bakgrund

Analys 
I Fastighetsägare Syds årliga mätning (2012) har kommu-
nen förbättrat sin ranking. År 2012 har man placering 8 
av regionens 16 distriktshuvudorter mot placering 11 år 
2011. 
Näringslivsrankingen har kommunen tappat 20 placering-
ar, (2013 placering 125 och 2012 placering 105).
Planberedskap finns med cirka 600 bostäder.
Fördjupad översiktsplan över staden och Köpingebro på-
går. 
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Fem detaljplaner har antagits under förta kvartalet.
Funktionsupphandling av asfaltläggning gjordes under 
hösten och planering pågår tillsammans med entreprenö-
ren. Fokus är på genomfartslederna.
Reinvestering i lekplatser kommer att ske så fort upp-
handling av lekredskap är genomförda.
Boulebanorna i Sandskogen invigdes under april. Boule-
spelare som har fått en egen oas i Sandskogen. 

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 
Prognosen per 31 december 2013 visar på ett nollresultat 
för samhällsbyggnadsnämnden.

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 
Fortsatt arbete för att möjliggöra ökad sortering av olika 
fraktioner inom grund- och förskola fortgår.
Distributionscentral (Samordnad varudistribution) är upp-
handlad, ärendet är överprövat. 
Livsmedelsupphandling är annonserad.
Klimatsmarta måltider fortgår som planerat.
I arbetet med framtagande av fördjupade översiktsplaner 
och detaljplaner beaktas miljöfrågor av olika art. 
Energibokslut har genomförts för år 2012. Energieffek-
tiviseringsåtgärder har inburit att energianvändningen 
har minskat, återigen. Till exempel har oljeanvändningen 
sjunkit från 10kWh/kvm år 2011 till 5kWh/kvm år 2012. 
Fjärrvärmebehovet har minskat från 88kWh/kvm år 2011 
till 84kWh/kvm år 2012.

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 
Fastighetsägare Syds undersökning på frågan ”Kontak-
terna med tjänstemän fungerar bra” är betyget 79 på en 
100 gradig skala, medelvärdet i Skåne är 73.
Öppet hus har genomförts på Plan och Bygg med inrikt-
ning på bygglovsenheten. Enkätsvaren visade på att man 
var nöjd. 

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 har sjunkit med 0,7 procentenheter i för-
hållande till samma period i fjor vilket var väntat med en 
vinter där influensasjukdomarna har avlöst varandra.  

Målet är delvis uppfyllt












47

Samhällsbyggnadsnämnd

Personal
Frisknärvaron 2013 var för perioden jan-april 95,1 %, 
motsvarande period 2012 var frisknärvaron 95,8 %. 
Den 4 april var alla medarbetare inom kommunen in-
bjudna till en after work i Bollen och Badhuset.  I Bollen 
genomfördes tävlingen ”Mästarnas Mästare Ystad” där 

cirka 100 medarbetare deltog, vinnare blev Smurfarna. 
I badhuset hade man möjlighet att prova på olika SPA-
behandlingar. 
Kommunens upphandlade friskvårdsaktörer hade möjlig-
het att visa och beskriva sitt utbud. 
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll 144 * 140 140
Mediaförsörjning (kr/kvm) 162 * 153 153
Mark- plan- och exploatering
Antal påbörjade tomter 17 1 70 15
Försåld industrimark, kvm 6 000 0 20 000 20 000
IT-avdelning
Antal användare, administration 696 696 700 700
Antal användare, skola 1 044 1 044 740 1 044
Antal användare, kommunala bolag 125 125 150 125
Totalt antal användare 3 700 3 700 3 700
Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplan 9 5 6 9
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 0 0 2 1
Antal pågående detaljplaner 26 25 25 25
Antal program 1 0 - 1
GIS och Mätning
Antal förrättningsförberedelser 7 1 15 7
Antal husutsättningar 46 9 100 50
Antal grundkartor 9 1 6 9
Antal nybyggnadskartor 86 25* 130 75
* varav 14 st enkla
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 156 * 6 500 6 500
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 252 * 230 230 
Mängd matavfall, ton 715 * 700 700
VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 715 294 * 2 800 000 2 800 000
Antal kbm sålt vatten 1 934 236 * 2 200 000 2 200 000
Serviceavdelningen
Antal portioner, skola 496 000 * 445 000 445 000
Antal portioner, äldreomsorg 140 000 * 162 000 162 000
Inköp av ekologiska livsmedel i % mot totala 
livsmedelsbudgeten för- och grundskola 13 % * 13 % 13 %
* Redovisas i årsbokslutet
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Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamhet Utfall
120430

Utfall
130430

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,3 -0,2 -0,8 -0,8 -
Administration och utveck -4,4 -3,3 -8,3 -6,1 2,2
Fastighetsavdelning -7,0 -8,9 -7,4 -9,0 -1,6
IT-avdelning -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -
Plan och Bygg - -1,5 -5,2 -5,2 -
GIS- och Mätning -0,7 -0,8 -2,0 -2,4 -0,4
Teknisk avdelning -14,2 -15,2 -47,2 -47,4 -0,2
Avfallsenhet -1,1 -1,5 0,0 0,0 -
VA-enhet -4,9 -5,3 0,0 0,0 -
Serviceavdelning -1,0 -1,6 -5,3 -5,3 -
Summa -33,9 -38,5 -76,5 -76,5 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Avvikelse
progn/budg

Småbåtshamnen (etapp 3) -6,5 -7,1 -7,1 -
Löderups skola, ny tillbyggnad -5,2 -11,5 -11,5 -
Ystad Arena (nytt badhus) -21,0 -210,0 -135,0 75,0
Ystad framtida vattenförsörjning -24,2 -94,0 -94,0 -
Övriga investeringar -18,3 -87,7 -87,7 -
Summa -75,2 -410,3 -335,3 75,0

• Ny uppföljningskalkyl för ombyggnaden av Vatten-
verket i Nedraby är framtagen gällande 2013-04-01 
som fortfarande visar en totalkostnad på cirka 179 
mkr. Uppföljningen visar också att reserven för oför-
utsett har minskat och att byggtidens slutpunkt har 
förlängts till första halvåret 2015. 

• För avloppsreningsverket där det pågår en upphand-
ling av samarbetspartner för ombyggnaden kommer 
det under andra halvåret 2013 att göras en säkrare 
kostnadskalkyl för hela ombyggnaden. 

• En ny gång-och cykeltunnel under riksväg 13 kom-
mer att färdigställas under året med en totalkostnad 
på 8,0 mkr.

Driftredovisning, mkr

• Nybyggnationen av badhuset fortskrider enligt plan. 
Arbetet med fas ett av ny ”Österportshall” har star-
tats upp.  

• Sista etappen av ombyggnaden av Ystad småbåts-
hamn är klar i mitten av juni.

• Utbyggnaden av Löderup Skola pågår och är klar un-
der sommaren 2013.

• Energieffektivisering på Svarte skola pågår då man 
konventerar bort olja till värmepumpar med tillskotts-
värme ifrån en pelletspanna. Även skolpaviljongen på 
norra delen av skolan kopplas in på vattenburet sys-
tem istället för direktverkande el. 
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Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 50,6 55,3 60,5 165,0
Kostnader -218,1 -225,0 -561,8 -668,4
(varav kapitaltjänst) (-0,3) (-0,3) (-0,6) (-0,6)
Summa -167,5 -169,7 -501,3 -503,4

Verksamhet
Inom verksamheterna kvarstår den höga produktionen av 
tjänster. Antalet placerade barn och unga kvarstår på ti-
digare nivå. Försörjningsstödets förväntade ökning under 
mars uteblev, dock ökade det igen i april och det råder 
fortsatt stort underskott. Antalet ej verkställda beslut gäl-
lande särskilda boende och LSS-boende är kvar på en hög 
nivå, med ökad risk för vitesföreläggande. Färdigställan-
det av Väderleken förväntas minska antalet ej verkställda 
beslut. Antalet dygn för medicinskt färdigbehandlade på 
sjukhuset har varit fortsatt högt. Förvaltningen arbetar för 
att utveckla möjligheterna till att ge bättre hjälp och stöd 
i hemmet efter sjukhusvistelse. Arbetet med att se över 
möjligheten att samordna administrativa uppgifter inom 
samtliga avdelningar pågår. Samtliga avdelningar har i 
uppdrag att ta fram förslag på kostnadsanpassningar för 
att balansera underskotten.  

Ekonomi
Socialnämndens resultat för 2013 prognostiseras till ett 
underskott med 2,1 mkr. Det är en förbättring med 1,8 
mkr jämfört med kvartalsrapporten. Det finns förslag om 
en större omdisponering från kommunfullmäktiges an-
slag för oförutsett till nämnden på totalt 11,6 och kom-
pletteringsbudget och tilläggsanslag med 3,2 mkr. Denna 
omdisponering är ännu inte beslutad, men hänsyn är ta-
gen till detta i helårsprognosen.

I resultatet ingår nettoöverskott på Väderleksvägen och 
Löderupsgården med 6,8 mkr och nya LSS-boendet i Sur-
brunnsparken med 1,9. Detta innebär ett verksamhetsre-
sultat med -10,8 mkr.

Gemensam verksamhet redovisar ett överskott med 0,5 
mkr vilket till största delen hänförs till utvecklingsmedel 
och kansli. 

Avdelningen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri 
prognostiserar ett underskott med 3,7 mkr. Underskott 
finns inom verksamheterna personlig assistans, gruppbo-
ende, främmande vårdhem samt placeringar inom soci-
alpsykiatri. Korttidsverksamheten, enhetsgemensamt och 
boendestöd redovisar överskott.

Avdelningen för Individ-och familjeomsorg beräknas re-
dovisa underskott med 5,6 mkr. Detta beror till största 
delen på höga kostnader för försörjningsstöd och place-
ringar av barn och unga på institution och i familjehem. 

För helår 2012 prognostiseras avseende försörjningsstö-
det ett underskott motsvarande 3,9 mkr i förhållande till 
budget. 

Flertalet av barnen som placerats är små vilket innebär 
höga kostnader under många år framåt. Överskott finns 
inom handläggare, administration, arbete och sysselsätt-
ning samt projektmedel.

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott med 8,0 
mkr vilket är en förbättring mot förra prognosen med 
1,5 mkr. Överskott finns inom verksamheterna särskilda 
boende, dagcentraler och enhetsgemensamma verksam-
heter. Hemtjänst, medicinskt färdigbehandlade och kort-
tidsboende redovisar underskott vilket har samband med 
bristen på särskilda boendeplatser.

Avdelningen Hälso-och sjukvård redovisar ett underskott 
med 1,3 mkr vilket är 0,5 mkr bättre än förra progno-
sen. Kostnaderna för bostadsanpassning förväntas inte 
bli så höga som tidigare år utan vara i nivå med budget. 
Prognosen är dock osäker eftersom kostnaderna varierar 
över tid. Rehabteamet och tekniska hjälpmedel redovisar 
underskott.

Framtid
Det råder fortsatt hög efterfrågan av förvaltningens in-
satser. Detta sker i en tid med dämpad konjunktur som 
i sin tur påverkar människors vardag genom högre ar-
betslöshet och ökad social problematik. Utmaningarna är 
flera för förvaltningen som ska förhålla sig till lagstiftning, 
medborgarnas behov och ökade krav från myndigheter. 
Samtidigt ska förvaltningen ha en god ekonomisk hushåll-
ning och en budget i balans. För att möta framtiden behö-
ver förvaltningen se över och utvärdera rådande metoder 
och arbetssätt. Ett annat uppdrag blir att se över myndig-
hetsutövningen gällande kommunala riktlinjer, kriterier, 
rutiner, processer och flöden. Även fortsättningsvis gäller 
det att samverka, samordna och samla ihop nämndens 
resurser både internt och externt, i syfte att ta vara på 
samlade kompetenser och resurser. På agendan kommer 
även fortsättningsvis boende- och lokalförsörjningen stå.
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Socialnämnd

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
Bristen på bostäder är stor och det är svårt att få bostä-
der till behövande grupper. Ett särskilt boende med 36 
lägenheter och 38 trygghetslägenheter håller på att slut-
föras på Väderleksvägen. Inflyttning beräknas under som-
maren. Ett LSS-boende i Surbrunnsparken planeras och 
beräknas stå klart under 2014. Uppdaterad boendeplan 
visar på att det kommer att behövas fler särskilda boende 
och LSS-boende de närmaste åren. 

Inom social omsorgs verksamheter arbetar kulturhandle-
dare med att erbjuda kulturaktiviteter för våra äldre. Fri-
tidskonsulenten inom LSS-verksamheten arbetar för att 
funktionsnedsatta ska erbjudas ett rikt utbud av fritids-
aktiviteter 

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
Social omsorgs verksamhet bedrivs effektivt och till låg 
kostnad. Prognostiserat resultat för 2013 är ändå ett un-
derskott med 2,1 mkr. Detta beror på ökade kostnader för 
lagstyrd verksamhet som bland annat försörjningsstöd, 
placeringar av barn och unga på institution och familje-
hem, personlig assistans med mera. Bristen på särskilda 
boendeplatser har inneburit höga kostnader för medi-
cinskt färdigbehandlade. 

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
Förvaltningen har ett omfattande miljöarbete med bland 
annat miljöbilar, källsortering och dagliga inköp i närom-
råde. Cyklar används i stor utsträckning och effektiva 
körschema planeras för minimering av färdtid och sträck-
or i bil. 

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
Särskilda boendet Vigs Ängar drivs på entreprenad. Per-
sonlig assistans drivs på entreprenad sedan juni 2011. I 
verksamheten arbetar man med brukaren i centrum. 
Brukarenkäter ska genomföras i alla verksamheter under 
året. Under 2012 har det genomförts brukarenkäter inom 
avdelningen för Hälso- och sjukvård med en nöjdhet på 
94 %. 

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
Den genomsnittliga frisknärvaron har varit 92 % vilket 
inte är i nivå med målet. 
Förvaltningen får bra resultat i de medarbetarundersök-
ningar som görs. Kompetensutveckling och handledning 
sker enligt plan, dock i mindre omfattning under 2012 på 
grund av besparingsåtgärder.

Målet är delvis uppfyllt.
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Socialnämnd

Personal
Frisknärvaron var låg i mars men april ligger på en högre 
nivå än föregående år. Förändringen i antalet anställda 
beror på att driften av Ljuskällan övergick i kommunal 
regi vid årsskiftet.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
121231

Utfall
130430

Budget
2013

Prognos
2013

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal platser 65 66,5 77 67
Korttidsboende
-antal helårsplatser vuxna 3 3 3 3
-Antal helårsplatser barn 10 10 10 10
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen Mätning 80 % 80 %

mätning i höst

Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstöd 440 261 410 460
Antal vårddygn i hem för vård och boende
-Vuxna 1 860 804 2 000 1800
-Barn 3 409 884 2 850 3 200
-Familjehem 8 211 3427 6 450 10 000
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen Mätning i år 80 % 80 %

mätning

Vård och omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
-Antal helårsplatser 290 290 326 299
Korttidsplatser
-Antal helårsplatser 36 34 30 32
Främmande vårdhem
-Antal helårsplatser 3,6 1,5 2,5 1,5
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 % 6 809 2 139 6 960 6400
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen Mätning 80 % 80 %

mätning i höst

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

i höst
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Socialnämnd

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
120430

Utfall
130430

Budget 
2013

Prognos
2013

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,4 -0,3 -1,1 -1,1 -
Gemensam verksamhet -13,1 -14,7 -7,2 -6,7 0,5
Entreprenad -14,0 -6,4 -19,2 -19,2 -
Funktionsnedsatta och 
socialpsykiatri -34,9 -36,8 -106,0 -109,7 -3,7
Individ och familjeomsorg -20,9 -20,8 -57,2 -62,8 -5,6
Vård och Omsorg -66,7 -73,8 -259,0 -251,0 8,0
Hälso och sjukvård -17,5 -16,8 -51,6 -52,9 -1,3
Summa -167,5 -169,7 -501,3 -503,4 -2,1

Under gemensam verksamhet ska omdisponeringarna 
läggas till. Dessa ligger budgeterade med negativa belopp 
varför budgetsiffran är så låg. Den förväntade avvikelsen 
mot budget är 0,5 mkr.

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Avvikelse
progn/budg

Larm Väderleksvägen 0,0 -1,5 -1,7 -0,2
Reservkraftsaggregat Vigs Ängar 0,0 -1,2 -1,2 0,0
Kompletteringsbudget
Inventarier Trapphusboende LSS 0,0 -0,2 0,0 0,2
Inventarier Väderleksvägen 0,0 -1,7 -2,8 -1,1
Elektriver 0,0 -0,3 -0,3 0,0
Inventarier Löderupsgården 0,0 -0,1 -0,1 0,0
Summa 0,0 -5,0 -6,1 -1,1

Kostnaden för larm på Väderleksvägen beräknas överstiga 
budget med 0,2 mkr beroende på tillkommande faktorer 
under projekttiden. I föreslagen kompletteringsbudget 
ingår investeringsbudget med 2,3 mkr. Dessa är medräk-
nade i prognosen. Avvikelse beräknas på inventarier till 
Väderleksvägen med -1,1 mkr.
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
120430

Utfall 
130430

Budget
2013

Prognos
2013

Intäkter 516,8 524,0 1 575,8 1 575,9
Kostnader -96,4 -101,0 -351,5 -340,8
(varav kapitaltjänst) (-0,2) (-0,1) (-6,8) (-6,8)
Summa 420,4 423,0 1 224,3 1 235,1

Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet 
beräknas en positiv avvikelse mot budget med 10,8 mkr.

Skatteintäkter: Beräknat överskott med 13,8 mkr. Prog-
nosen bygger på cirkulär 13:17 från Sveriges Kommuner 
och Landsting daterat 2013-04-24.

Pensionskostnader: Prognosen är ett underskott med 
4,5 mkr. Prognosen bygger på underlag från KPA daterat 
2013-04-29 där hänsyn är tagen till förändringen av RIPS-
räntan.

Arbetsgivaravgifter: Ingen budgetavvikelse.

Oförutsett: De medel som finns avsatta i budgeten för-
väntas få en negativ avvikelse med 0,5 mkr.

Finansnetto: Beräkningarna för kommunens finansnetto 
visar på en positiv avvikelse i förhållande till budget på 
5,0 mkr.

Avskrivningar: De medel som finns budgeterade för av-
skrivningar under kommunens finansiering förväntas få 
en brist på 3,0 mkr. 
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