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Kommunens organisation

Helägt moderbolag: 
Ytornet AB

Helägda dotterbolag:
Ystad Energi AB
AB Ystadbostäder
Ystads Industrifastighe-
ter AB
Ystad Hamn Logistik AB

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

Valberedning

Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna 20 
Moderaterna 12
Sverigedemokraterna 6 
Centerpartiet 4 
Miljöpartiet 3
Folkpartiet 2 
Vänsterpartiet 1
Kristdemokraterna 1

Kommunalförbund
Sydskånska gymnasieförbun-
det ca 46%
Sydöstra Skånes räddnings-
tjänstförbund ca 35%
Ystad-Österlensregionens 
miljöförbund ca 43%

Revision

Ledning o utveckling 
/Hamn

FÖRVALTNING

Kultur o Utbildning

Social omsorg

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelse

NÄMND

Valnämnd

Ystad - Sjöbo 
överförmyndarnämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Gymnasienämnd

Kultur- 
nämnd

Socialnämnd

Myndighetsnämnd

Samhälls-
byggnadsnämnd
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Årets/periodens resultat

Periodresultat
Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för första tertialet på 6,3 mkr. För motsvarande period för-
gående år redovisades ett negativt resultat med 11,7 mkr. 

Helårsprognos
Årets förväntade resultat för 2016 blir ett överskott på 42,1 mkr. Det är 35,9 mkr bättre än aktuell budget. 
Det budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten uppgår till 6,2 mkr.
Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till plus 1,7 mkr. Det finns 
en stor negativ avvikelser och det är barn- och utbildningsnämnden som har minus 3,0 mkr i sin prognos. 
Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv avvikelse på 2,1 mkr och Ledning och utveckling har en positiv 
prognos med 1,3 mkr. 
Gymnasienämnden förväntas få en positiv avvikelse på 0.6 mkr, socialnämnden 0,4 mkr bättre än budget 
och avgifterna till kommunalförbunden förväntas bli 0,3 mkr lägre än budget. För alla de övriga nämn-
derna ar den ekonomiska prognosen ett nollresultat.
En stor positiv budgetavvikelsen på totalt 34,2 återfinns inom finansieringen.

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

Kommunens avstämning mot 
kommunallagens balanskrav, mkr
 
Årets resultat, prognos     42,1
Reducering av samtliga realisationsvinster  -0,4
Årets resultat, (prognos),   
efter balanskravsjusteringar   41,7

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

Förvaltningsberättelse
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Utveckling av skatteunderlaget 
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av löneinkomster. Över en längre period finns ett 
tydligt samband mellan antal arbetade timmar och förändringen av skatteunderlaget. Sysselsättningsut-
vecklingen och löneökningstakten är därför de faktorer som har störst betydelse för i vilken takt skatte-
underlaget växer. 
Det har varit flera år med en stark real skatteunderlagstillväxt och prognosen är ytterligare ett par år med 
ökningstal över genomsnittet. I år och nästa år det en hög ökningstakt som framförallt handlar om att 
utvecklingen på arbetsmarknaden medför större ökning av lönesumman. 

Befolkning 
Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 28 985. Folkmängden ökade med 
214 personer vilket motsvarar 0,7 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 
% i genomsnitt årligen, inte uppnådes för året. Landet i sin helhet ökade med 1,1 % och i Skåne län var 
ökningen 1,1 %. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har varit 
0,6 %.
Den 30 april var preliminärt befolkningen i Ystads kommun 29 071, det vill säga 86 fler än vid årsskiftet. 
Denna ökning betyder 0,3 % i ökning för årets fyra första månader.

Ränta och inflation 
Vid årets början var Riksbankens reporänta – 0.35 %. I februari sänktes räntan till – 0,50 %. Riksbanken 
lämnade reporäntan oförändrad på -0,50 % vid sitt möte i april 2016. SKL:s bedömning är att räntorna 
i närtid förblir låga, men att en vändning uppåt är att vänta i samband med att den internationella kon-
junkturen stärks och tidpunkten för höjda styrräntor närmar sig. Först ut att höja styrräntorna lär bli 
centralbankerna i USA.
Inflationen har varit låg de senaste åren. Konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda måttet för 
prisutveckling, var 0,0 % år 2015. Inflationen beräknas öka med 0,8 % år 2016 och med 1,6 % år 2017 
enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
KPIF är KPI med fast ränta och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. KPIF 
steg med 0,9 % under år 2015. KPIF beräknas öka med 1,4 % år 2016 och med 1,5 % år 2017 enlig SKL.

Redovisningsprinciper 
Vid upprättande av denna tertialrapport har i stort samma redovisningsprinciper tillämpats som i den 
senaste årsredovisningen. 
Helårsprognos avseende resultaträkning och nyckeltal för kommunen baseras på ekonomiavdelningens 
bedömningar. Förvaltningarnas bedömningar framgår av inlämnat material. För bolagen och kommunal-
förbunden baseras rapporten med prognoser på infordrade uppgifter från dessa.

Pensioner 
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 
Den totala pensionsskulden uppgick 2016-04-30 till 631,1 mkr, varav 584,3 mkr avser ansvarsförbindelse. 
Det innebär att cirka 93 % ligger utanför balansräkningen. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta 
denna pensionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade för att möta de betalningar som kommer 
att uppstå när skulden ska regleras.
Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 591,8 mkr vid års-
skiftet till 584,3 mkr. 

Likvida medel 
Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga place-
ringar, kassa, postgiro och bank. Likviden 2016-04-30 var 167,4 mkr. Behållningen i kassa/bank inklu-
derar behållningen på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala 
behållningen ska således ses tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. Vill kom-
munen ha en större likviditet och en större betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån med 
räntekostnader som följd.
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Långfristiga skulder 
Under de första fyra månaderna har kommunens nettolåneskuld ökat med 100,0 mkr till 2 321,7 mkr. 
43,0 mkr av ökningen är hänförlig till vidareutlåning inom koncernen. 57,0 mkr av ökningen är hänförlig 
till kommunen. Detta innebär att den del av den totala låneskulden som är hänförligt till kommunen är 
1 028,4 mkr per 2016-04-30.

Finansnetto 
Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till minus 0,5 mkr. För helåret 2016 prognostiseras finan-
snettot bli 12,3 mkr bättre än budget. 

Investeringar 
63,7 mkr har kommunen nettoinvesterat under årets första fyra månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2016, är 452,3 mkr. Detta innebär att 14 % av total investeringsbudget 
är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas 88,4 mkr av årets budget inte förbrukas under 
året, vilket betyder att årets investeringsutgift beräknas bli ungefär 363,9 miljoner. 
Den största avvikelsen är att 24,8 mkr inte kommer att förbrukas till VA-utbyggnad främst på landsbyg-
den för anslutning av enskilda avloppsanläggningar. Det finns två projekt som har förhållandevis stora in-
vesteringsutgifter under årets första fyra månader. Den största på 21,7 mkr är för nytt avloppsreningsverk. 
Näst största investeringsutgiften är 16,5 mkr för byggande av idrottshallar. 

Väsentliga personalförhållanden 
Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, har varit 93,2 % under perioden januari till 
april. Motsvarande tid förra året var frisknärvaron 93,3 %. Per sista december 2015 var antalet tillsvi-
dareanställda personer 2 008 st. Antalet anställningar omräknat till heltider uppgick till 1 800 st. Denna 
siffra är nu 1 992 st. Förklaringen är att kommunen har övertagit gymnasieverksamhet och personal som 
jobbar i denna verksamhet.



Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tte
ls

e

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tte
ls

e

8

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

Kommunfullmäktige fattade i augusti 2015 beslut om budget 2016. I budgeten ingår kärnområdena 
Kultur, Utbildning, Vård och Omsorg, Miljö, Tillväxt samt Ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller 
övergripande och strategiska mål vilka utgår från Vision 2030. Nämnderna skal bryta ned de relevanta 
övergripande och strategiska målen till årliga åtaganden. Den sammanfattande analysen för delårsrappor-
ten bygger på att över 50 % av nämndernas åtaganden ska vara helt uppfyllda för att det övergripande 
målet ska anses vara i huvudsak uppfyllt. God ekonomisk hushållning uppnås då de övergripande och 
finansiella målen i huvudsak uppfylls. Det övergripande målet gällande 1 % befolkningsökning baseras på 
målnivån och inte utifrån uppfyllandegraden av nämndernas åtagande. 

Utifrån bedömningskriterierna som rör respektive övergripande mål kan konstateras per 160430 att fyra 
av sju övergripande mål huvudsakligen uppnås. De tre övergripande mål som ej uppnås är:

• 1 % befolkningsökning. Uppgår till 0,3 %.
• Demokrati och delaktighet för alla. 31 % av åtagandena är uppfyllda och 69 % delvis uppfyllda.
• Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogram-

met. 42 % av åtagandena är uppfyllda och 58 % delvis uppfyllda.

Prognosen för 2016 visar att samtliga finansiella mål kommer uppnås och samtliga övergripande mål och 
därmed bedöms god ekonomisk hushållning uppnås för Ystad Kommun.

Övergripande mål
Utfall
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning    

Demokrati och delaktighet för alla    

Ungdomsarbetslösheten ska minska    

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas    

Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingspro-
grammet och folhälsoprogrammet    

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

Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans    
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Övergripande strategiska mål
• 1 % befolkningsökning

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser 

Kommunstyrelsen

• Genomföra minst 50 företagsbesök.
• Destinationsutveckling genom projektet destinationsprocessen.
• Teckna minst två avtal under 2016 på Öja industriområde.
• Definiera Ystads roll som regional kärna för att därefter kunna utvecklas i den riktningen. Prognostise-

ras som delvis uppfylld utifrån att arbetet kommer inledas under hösten 2016 men kommer sannolikt 
inte hinna slutföras innan årsskiftet.

• Vid planering ta hänsyn till framtida klimatförändring samt bibehålla och utveckla kommunens höga 
naturvärden.

Barn- och utbildningsnämnden
• Utveckla nya samverkansformer för att minska ungas arbetslöshet.
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv.
• Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara mötesplats för alla.
• Ystads förskola och skola är kända för sin höga kvalitet.
• Surbrunnsskolan ska vara klar höstterminen 2018. Prognostiserad som delvis uppfylld i avvaktan på 

beslut av Kommunfullmäktige. 

 Kulturnämnden
• Genom ett rikt kulturutbud skapa attraktivitet inom besöksnäring och näringsliv.
• Verka för ett beslut i kommunfullmäktige att vid nybyggnation ska 1 % av totala investeringen utgöra 

konstnärlig gestaltning. Prognostiseras som delvis uppfylld då arbetsgrupp har påbörjat arbetet med 
att ta fram förslag till tillämpning av 1%-regeln i Ystads kommun. Processen är omfattande och be-
räknas vara klar först under 2017.

• Införa kulturgaranti eller motsvarande i gymnasieskolan.

Gymnasienämnden
• Utveckla nya samverkansformer för att minska ungas arbetslöshet.
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv.
• Införa kulturgarantier eller motsvarande i gymnasieskolan.
• Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning.

Myndighetsnämnden
•	 Främja och verka för det bostadspolitiska målet – 150 nya bostäder ska byggas under året.

•	 100 % av delegationsärenden som är i enlighet med detaljplan och som är kompletta ska klaras 
under 5 veckors handläggningstid. Prognostiserat som delvis uppfyllt då snitthandläggningsti-
den är 15 dagar på kompletta ärenden, och har varit 10 dagar tidigare. Handläggningstiden har 
förlängts och är lång i enskilda fall. 86 % av loven klaras på fem veckor, vilket gör att målet för 
perioden inte klaras. Åtgärder vidtas med full bemanning från mitten av maj med förbättrade 
handläggningstider och service/tillgänglighet som följd. Då det finns ärenden med längre tider 
redan under första tertialet kan målet inte nås fullt ut för helår, vilket nämnden bör informera 
fullmäktige om. Då åtgärder redan är vidtagna krävs inte ytterligare åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar behovet av bostäder och som möter marknadens behov.
• Upplåta kommunal mark för bostadsbebyggande som bidrar till det bostadspolitiska målet att produ-

cera 150 nya bostäder per år.
• Nämnden ska försälja 5.000 m2 industrimark 2016 och förbereda för en försäljning av 15.000 m2 

2017 och framåt. Ingen industrimark har sålts under första perioden. Däremot har en projektering och 
kalkyl för Öja industriområde tagits fram och upphandling påbörjats. 

• Ta ställning till ett besökscentrum i Kåseberga efter färdigställandet av utredningen. Nämnden har 
fått information om utredningen för ett besökscentrum i Kåseberga, men inte tagit ställning till en 
fortsättning. Arbetsgruppen ska se över förslaget och försöka ta fram ett förslag med lägre kostnad 
och en aktör som vill bedriva besökscentrum på plats. 
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• Ta fram ett program för en tillgänglig och attraktiv stadsmiljö. Ett direktiv har tagits fram för en över-
syn av stadsmiljöprogrammet. Arbetet har inte satts igång. Likaså kommer kvalitetsarbetet med nytt 
stadsmiljöprogram att startas upp under delår 2. 

• Nämnden ska byta toppbeläggning på 3 % av det kommunala gatubeståndet.
• Nämnden ska påbörja arbetet med trafikprogram för byarna och ta fram ett trafikprogram för en by 

i kommunen.
• Vid planerad nybyggnation i nämndens regi ska möjligheten till konstnärlig utsmyckning beaktas.

Övergripande strategiska mål
• Demokrati och delaktighet för alla

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser 

Kommunstyrelsen
• Utföra delar av informationsinsatserna enligt bredbandsstrategin. Prognostiseras som delvis uppfylld 

då det arrangemang (bredbandsdag) som är beskriven i bredbandsstrategin inte kommer att kunna 
genomföras under 2016 med anledning av ekonomin.  

Överförmyndarnämnden
• Säkerställa att tingsrätten kan förordna god man eller förvaltare för enskilda personer i behov av stöd.

Barn- och utbildningsnämnden
• Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.
• Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.
• Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år.
• Ökad skolnärvaro.
• Öka personalens (fklass – åk9) kompetens och färdighet att möta och bemöta elever med 

problemskapande beteende.
• Ökad samverkan med den idéburna sektorn.

Kulturnämnden
• Färdigställa biblioteksplan 2016.
• Anordna kulturarrangemang för ungdomar i samverkan med andra aktörer
• Fortsatt samverkan med Ystads teater.
• Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.
• Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.
• I samverkan med Social Omsorg arbeta med innehållet i kulturgarantin för äldre. Prognostiseras som 

delvis uppfylld då pilotprojekt kommer genomföras under sommaren för kultur för äldre.

Gymnasienämnden
• Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år
• Ökad skolnärvaro

Myndighetsnämnden
• Nämnden ska verka för en utveckling mot digital handläggning och möjlighet för medborgare att söka 

bygglov via e-tjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader.
• Föra dialog med byalag och medborgare genom projektet Fokus i byarna - en by per år.
• Enligt uppdrag från kommunstyrelsen föra en kontinuerlig strategisk planering.

Socialnämnden
• Individens delaktighet och inflytande ska stärkas - den enskildes delaktighet och inflytande ska framgå 

i utredning och genomförandeplaner/vårdplaner. Efterlevnad av tjänste/omsorgsgarantier och värdig-
hetsgarantier. Barnchecklista ska tillämpas i alla beslut.                         
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Övergripande strategiska mål
• Ungdomsarbetslösheten ska minska

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser 

Barn- och utbildningsnämnden
• Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år.
• Ökad skolnärvaro.
• Öka personalens (fklass – åk9) kompetens och färdighet att möta och bemöta elever med 

problemskapande beteende.
• Möjliggöra för barn och unga att möta arbetsmarknaden.
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv.

Gymnasienämnden
• Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år
• Ökad skolnärvaro
• Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning samt möjligöra kombination av arbetet och studier.
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv.

Myndighetsnämnden
• Prioritera och samordna företagsärenden genom att delta i en samordning av komplexa ärenden.

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

samordnas.
• Kommunala sommarjobb ska erbjudas.

Övergripande strategiska mål
• Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
• Stödja digitaliseringsprocessen i gymnasieskolan och vara behjälplig i utvecklingen av IT-plattformen 

och gymnasieskolans integrationer.

Överförmyndarnämnden
• Utveckla, specialisera och harmonisera ärendehanteringen och granskningsrutinerna i den nya orga-

nisationen.
• Främja huvudmannens delaktighet inför förordnanden av ställföreträdare.

Barn- och utbildningsnämnden
• Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.
• Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.
• Barngrupperna anpassas efter behov.
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv.
• Nämnden följer årligen förskolors och skolors kvalitetsarbete.
• Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Prognostiseras som delvis 

uppfylld då detta är ett långsiktigt arbete med en ständigt förändrad målgrupp.
• Ökad samverkan med den idéburna sektorn.
• Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse för kulturella uttrycksformer samt för teknik 

och entreprenörskap.

Kulturnämnden
• Anordna kulturarrangemang för ungdomar i samverkan med andra aktörer.
• Fortsatt samverkan med Ystads teater.
• Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.
• Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.
• Färdigställa biblioteksplan 2016.
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Gymnasienämnden
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv.
• Utökad samverkan mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola.
• Uppföljning/analys av sökstatistik UHÄ/SCB.

Myndighetsnämnden
• Mätning av kundnöjdhet: 80 % av medborgarna som fått beslut i bygglovsärenden ska vara nöjda 

med service och bemötande.
• Införa en planerad tillsynsverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemötande inom förvaltningens verksamhetsområ-

den.
• Ta fram process för exploatering – från detaljplan till byggfärdig mark, med riktlinjer för markanvis-

ning, genomförandeavtal och marknadsföring.
• Fortsätta utveckla Ystadsstandarden för att tillhandahålla fastigheter till kommunens verksamheter 

som förbättrar deras möjlighet att bedriva verksamhet och nå verksamhetsmål.
• Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som tillgodoser skolans och omsorgens behov och 

måluppfyllelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljömässiga mål.

Socialnämnden
• Utveckla ledningssystem för kvalitet. Alla brukare ska ha en genomförandeplan och en utsedd hand-

läggare/ kontaktman.
• Alla verksamheter ska bedriva förebyggande arbete. Prognostiseras som delvis uppfyllt då det förebyg-

gande arbetet ligger som en del utifrån lagstiftarens intentioner i socialtjänstlagen specifika handlings-
planer kring det förebyggande arbete per avdelning och är inte färdigställda. 

• Arbeta strategisk långsiktigt i samverkan internt och externt.

Övergripande strategiska mål
• Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogram-

met

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
• Stöd till förvaltningarnas och bolagens arbete med miljöprogrammet.
• Organisera det övergripande arbetet för folkhälsa och social hållbarhet. Prognostiseras som delvis 

uppfyllt hänförligt till ett stort ansvarsområde hos befintliga personalresurser.
Överförmyndarnämnden
• Informera ställföreträdare om programmen.

Barn- och utbildningsnämnden
• Anpassa barngrupperna efter behov.
• Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till miljöprogrammet. Prognostiserat som delvis uppfyllt 

utifrån att detta är ett långsiktigt arbete.
• Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.
• Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.
• Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Prognostiseras som delvis 

uppfyllt då detta är ett långsiktigt arbete.
• Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara mötesplats för alla.

Kulturnämnden
• Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till miljöprogrammet. Prognostiserad som delvis uppfyllt 

då detta är ett långsiktigt arbete som pågår enligt plan.
• Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.
• Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.
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Gymnasienämnden
• Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till miljöprogrammet.
• Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.
• Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.

Myndighetsnämnden
• Nämnden ska inom ramen för verksamhetsområdet verka för att statusen på kommunens sjöar, vat-

tendrag och hav ska bibehållas eller förbättras.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Arbetet med vattenplanen ska vara klar under 2016.
• Andelen nyinköpta/leasade fordon/år under 3,5 ton som drivs med förnybara bränslen ska uppgå till 

100 %.
• Inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till 20 % mot totala livsmedelsbudgeten för- och grundsko-

lan.
• En handlingsplan ska tas fram för att uppdatera vattenskyddsområden för Ystads kommuns vatten-

täkter.
• Kemikalieanvändningen ska minska inom lokalvården.
• Förse en fastighet med solenergi under 2016.
• Ta fram en avfallsplan som fastställs av kommunfullmäktige som utgår ifrån de prioriterade miljömå-

len.
• Färdigställa en cykelplan med förslag på förbättringar i trafikmiljön för cyklister.

Socialnämnden
• Säkra kvinnojoursverksamheten.

Övergripande strategiska mål
• En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad 

att vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
• Synliggöra Ystads kommuns arbetsgivarerbjudande.
• Revidera personalidén inklusive värdegrund så att de är i linje med antagen vision.

Överförmyndarnämnden
• Säkra att det finns tillgång till ställföreträdare med god kompetens för uppdraget.
• Säkerställa att handläggarna har god och aktuell kompetens för arbetsuppgifterna.

Barn- och utbildningsnämnden
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Kulturnämnden
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Gymnasienämnden
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov

Myndighetsnämnden
• Kompetensplaner upprättas i varje utvecklingssamtal
• Frisknärvaron ska överstiga 97 %.
• Kompetensplaner upprättas i varje utvecklingssamtal.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Kompetensplaner upprättas i varje utvecklingssamtal.
• Frisknärvaron ska öka, nämnden ska sträva mot 97 %.
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Socialnämnden
• Tillgodose behovet av personal med rätt kompetens och erfarenhet.
• Ökat inflytande och delaktighet för personal.
• Öka frisknärvaron.

Övergripande strategiska mål
• Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
• Uppfylla inköps- och upphandlingspolicy och utveckla tillämpningen för Ystads kommun med heläg-

da bolag.
• Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt identifiera negativa budgetavvikelser.
• Öka verksamhetsutvecklingen och informera medborgarna om kvaliteten på service som kommunen 

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

Överförmyndarnämnden
• Bevaka förändringar i ärendemängd och ärendetyper så att det finns tillräckliga resurser för att tillgo-

dose aktuella behov. 
• Minska tidsåtgången för granskning av årsräkningar.

Barn- och utbildningsnämnden
• Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid negativ budgetavvikelse. Prognos-

tiseras som ej uppfyllt då bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden inte kommer att nå det 
ekonomiska målet på grund av ökat barn- och elevantal.

Kulturnämnden
• Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid negativ budgetavvikelse.

Gymnasienämnden
• Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta åtgärder vid negativ budgetavvikelse

Myndighetsnämnden
• Nämnden ska ha en kostnadstäckningsgrad på 70 % för bygglovsenheten – det innebär att verksam-

hetens kostnader till 70 % ska täckas av intäkter för lovverksamheten och att nämnden ska skattefi-
nansiera en mycket god service och information.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Målsättningen är att planerade investeringar ska utföras enligt plan och 100 % vara upparbetat/ge-

nomfört. Prognostiseras som delvis uppfyllt. Planerade aktiviteter klaras enligt plan. Däremot närmar 
sig inte nämnden 100 % upparbetningsgrad. Prognos efter första tertialen 83 %. På grund av många 
tillkommande exploateringsprojekt, som måste prioriteras för att klara tillväxtmålet med befolknings-
tillväxt, måste delar av kommunens egna prioriterade investeringsprojekt skjutas något framåt i tiden. 
Nämnden redovisar sin prioritering för kommunfullmäktige. En till projektledare ska tillsättas för att 
både klara exploateringsprojekt och prioriterade kommunala investeringsprojekt. Effekt av denna 
satsning får nämnden först under delår 3.

• Energianvändningen avseende mediaförsörjning i det kommunala fastighetsbeståndet ska minska. 
Max 146 kr/kvm.

Socialnämnden
• Uppnå en kostnadseffektiv verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning inom befintlig budgetram.
• Den direkta patient- och brukarnära tiden ska öka.
• Utveckla metoder för att undvika externa placeringar.
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UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE 
FINANSIELLA MÅL

Enligt budget 2016 finns följande tre finansiella mål 
som antagits av kommunfullmäktige:

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

Utfall: Periodens relation är 1,3 %.

Målet är uppfyllt.

Prognos: Relationen för årets resultat per 161231 
beräknas bli 3,0 %.

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

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader 
i förhållande till år 2015 är 5,3 %. Periodens ök-
ningstakt av skatteintäkterna är 5,7 %.

Målet är uppfyllt.

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 
3,4 %. Årets ökning av skatteintäkter och statsbi-
drag beräknas bli 5,5 %.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Periodresultatet är 6,3 mkr vilket ger en ök-
ning av egna kapitalet med 0,4 %. Inflationsprog-
nosen för hela 2016 är 0,8 %. Om man fördelar 
den förväntade inflationen jämt över året så ger det 
ungefär 0,3 % i inflation för perioden.

Målet är uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 161231 
beräknas bli 42,1 mkr. Detta gör att det egna kapi-
talet ökar med 3,0 %. Inflationsprognosen för 2016 
är 0,8 %.

Sammanfattning: Tre av tre mål har per 160430 
uppnåtts. Prognosen för helåret visar att alla de tre 
övergripande finansiella målen kommer att uppnås 
med den nuvarande prognosen.
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Finansiella rapporter, kommunen
  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  16.04.30 16.12.31 16.12.31 15.04.30 15.12.31
      
Verksamhetens intäkter Not 1 202,2 699,5 548,5 154,0 502,6
   varav jämförelsestörande post  - - - 9,5 9,5
Verksamhetens kostnader      Not 1 -627,7 -1 925,9 -1 791,5 -568,4 -1 700,4
Avskrivningar Not 2 -40,9 -133,1 -133,1 -37,3 -124,5
Verksamhetens nettokostnader  -466,4 -1 359,5 -1 376,1 -451,7 -1 322,3
Skatteintäkter            Not 3 403,7 1 208,9 1 220,1 386,8 1 159,4
Generella statsbidrag       
och utjämning            Not 4 69,5 196,2 178,0 56,0 172,0
Finansnetto Not 5 -0,5 -3,5 -15,8 -2,8 3,8
      
Årets resultat  6,3 42,1 6,2 -11,7 12,9

  Utgående Utgående Utgående
  balans balans balans
Balansräkning (mkr)  16.04.30 15.04.30 15.12.31
    
Anläggningstillgångar Not 6 3 776,1 3 542,2 3 704,1
Omsättningstillgångar Not 7 517,8 461,3 447,8
    
S:a tillgångar  4 293,9 4 003,5 4 151,9
    
Eget kapital Not 8 1 417,8 1 404,9 1 404,9
   varav avsatt till        
   resultatutjämningsreserv  83,4 83,4 83,4
Årets resultat  6,3 -11,7 12,9
S:a eget kapital  1 424,1 1 393,2 1 417,8
    
Avsatt till pensioner Not 9 31,1 29,0 29,5
S:a avsättningar   31,1 29,0 29,5
    
Långfristiga skulder  2 346,9 2 109,9 2 250,4
Kortfristiga skulder      Not 10 491,8 471,4 454,2
S:a skulder  2 838,7 2 581,3 2 704,6
    
S:a eget kapital och skulder  4 293,9 4 003,5 4 151,9
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   Resultat Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)   16.04.30 15.04.30 15.12.31
    
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster   6,3 -11,7 12,9
Justering för av- och nedskrivningar   40,9 37,3 124,5
Ökning/minskning av avsättningar   1,6 -0,7 -0,2
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg   -0,4 -0,1 -1,6
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster Not 11 -8,1 - -
Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital   40,3 24,8 135,6
    
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -73,4 -51,4 -45,4
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  -3,0 -0,4 10,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder   37,6 60,9 43,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten   1,5 33,9 144,8
    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -63,7 -97,1 -301,2
Omklassificering till omsättningstillgång   - - -
Försäljning av materiella anläggningstillg   1,7 0,2 4,0
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - - -3,6
Försäljning av finansiella anläggningstillg   - - -
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster  0,0 0,3 0,3
Förändring finansiell leasing   0,5 0,4 1,8
Omklassificering exploatering   - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -61,5 -96,2 -298,7
    
Finansieringsverksamheten    
Förändring låneskuld   96,6 179,6 320,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar   -43,0 -150,0 -195,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   53,6 29,6 125,0
    
Årets kassaflöde   -6,4 -32,7 -28,9
Likvida medel vid periodens början   173,8 202,7 202,7
Likvida medel vid periodens slut  Not 12 167,4 170,0 173,8
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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
  16.04.30 16.12.31 16.12.31 15.04.30 15.12.31
Kommunalskatt  403,8 1 211,4 1 220,1 386,8 1 160,4
Slutavräkning 2016 (2015)  -1,2 -3,6 - 1,1 1,2
Slutavräkning 2015 (2014)  1,1 1,1 - -1,1 -2,2
Summa  403,7 1 208,9 1 220,1 386,8 1 159,4

     
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     
     
  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
  16.04.30 16.12.31 16.12.31 15.04.30 15.12.31
Inkomstutjämningsbidrag  69,7 209,2 202,2 63,8 191,3
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning     
inkl LSS  -23,1 -69,4 -76,4 -27,1 -81,5
Strukturbidrag  - - 3,0 1,0 3,0
Regleringsbidrag/avgift  -0,3 -1,0 -6,9 -0,4 -1,1
Komp för höjda soc avg  - - - - 2,1
Tillfälligt statsbidrag för mottagning 
av flyktingar  4,1 - - - 2,7
Kommunal fastighetsavgift  19,1 57,4 56,1 18,7 55,5
Summa  69,5 196,2 178,0 56,0 172,0
 
    
Not 5 Finansnetto     
     
Finansiella intäkter uppgår till 10,3 mkr (9,4 mkr) och finansiella kostnader till 10,8 mkr (12,2 mkr). 
    
     
Not 6 Anläggningstillgångar     
       
   Utgående  Utgående  Utgående  
   balans balans balans 
   16.04.30 15.04.30 15.12.31  
Materiella anläggningstillgångar    2 439,9 2 295,7 2 410,3 
       varav mark byggnader och tekn. anl  2 390,4 2 253,8 2 366,9 
                 maskiner och inventarier   49,5 41,9 43,4 
Finansiella anläggningstillgångar    1 336,2 1 246,5 1 293,8 
       varav värdepapper, andelar mm   33,3 29,7 38,1 
                  långfristiga fordringar   1 302,9 1 216,8 1 255,6 
S:a anläggningstillgångar   3 776,1 3 542,2 3 704,1 
 
     
Not 7 Omsättningstillgångar     
     
   Utgående  Utgående  Utgående 
   balans balans balans  
   16.04.30 15.04.30 15.12.31  
Exploateringsfastigheter   12,4 20,6 9,4  
Fordringar   338,0 270,6 264,6  
Kassa och bank   167,4 170,0 173,8 
S:a omsättningstillgångar   517,8 461,3 447,8 
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Not 8 Eget kapital     
     
   Utgående  Utgående  Utgående 
   balans balans balans 
   16.04.30 15.04.30 15.12.31  
Eget kapital   1 424,1 1 393,2 1 417,8  
     varav periodens resultat   6,3 -11,7 12,9  
            Kommungemensamt   1 085,9 1 080,2 1 080,2  
            Hamnfond   127,5 119,5 119,5  
            Pensionsavsättning   202,8 202,8 202,8  
            Sociala investeringar   1,6 2,4 2,4 
 
     
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 60,9 mkr av tidigare års resultat till resultatut-
jämningsreserv. Av årets resultat 2013 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 22,5 mkr till resultat-
utjämningsreserven.     
     

Not 9 Avsatt till pensioner     
     
   Utgående  Utgående  Utgående 
   balans balans balans  
   16.04.30 15.04.30 15.12.31  
Ingående värde   29,5 29,7 29,7  
Periodens förändring exkl visstidspens etc  1,3 -0,3 0,5  
     varav räntekostnad   0,1 0,1 0,4  
Periodens förändring visstid- och garantipens  0,0 -0,2 -0,7  
     varav räntekostnad   0,0 0,0 0,0  
Periodens förändring särskild löneskatt  0,3 -0,1 0,0 
Utgående värde   31,1 29,0 29,5 
 
      
Not 10 Kortfristiga skulder     
     
   Utgående  Utgående  Utgående  
   balans balans balans  
   16.04.30 15.04.30 15.12.31  
Kortfristig skuld till koncernföretag   94,6 123,7 148,6 
Leverantörsskulder   43,9 47,7 34,8 
Övriga kortfristiga skulder   122,4 109,9 55,5 
Upplupna kostnader o förutbet int   230,9 190,0 215,3 
     varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt 15,7 13,0 39,9  
S:a kortfristiga skulder   491,8 471,4 454,2 
 
     
Not 11 Justering för övriga likvidpåverkande poster     
     
Kommunen har övertagit materiella anläggningstillgångar från Sydskånska gymnasieförbundet.  
   
  
Not 12 Likvida medel vid årets slut     
     
Av likvida medel vid periodens slut utgör 60,3 mkr  (126,6 mkr) nettoskuld till koncernföretag.  
   
     
Övrigt     
     
Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr:  16.04.30 15.04.30 15.12.31 
Avgiftsbestämd ålderspension   15,7 13,0 39,9  
Avsättning till pensioner   31,1 29,0 29,5  
Pensionsförpliktelse   584,3 608,1 591,8  
Total pensionsskuld   631,1 650,1 661,2 
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Långfristiga skulder   
Låneportföljens storlek och sammansättning      
Bank /Kreditinstitut Räntetyp Belopp  Snitt-
 (fast/rörligt) (kkr) ränta
Handelsbanken Fast 30 000 2,61%
Nordea Rörligt 125 000 0,90%
Kommuninvest Fast 1 936 700 1,63%
Kommuninvest Rörligt 230 000 -0,09%   
Summa  2 321 700 1,43%

Kapitalbindningstid     Kapitalbindningsstrategi   
       Normportfölj     Andel 
Kapitalförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall)  (kkr) Min Max 2016-04-30
0 - 1 645 000 0% 30% 28%
1 - 3 1 108 700 0% 40% 48%
3 - 5 568 000 0% 40% 24%
5 - 7 0 0% 40% 0%
7 - 10 0      0% 40% 0%
Summa  2 321 700  100%

Räntebindningstid   Räntebindningsstrategi  
   Normportfölj        Andel 
Ränteförfall  Belopp     Andel förfall  förfall per
(årsintervall)  (kkr) Min       Max                 2016-04-30
0 - 1 645 000 25%       50%           28%
1 - 3 1 108 700 10%       40%           48%
3 - 5 568 000 10%       40%                            24%
5 - 7 0 0%       20%                              0%
7 - 10 0 0%       20%                              0%
Summa 2 321 700                               100%

Handels-
banken 30

Nordea 
125

Kommun-
invest       

2 166,7

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag 
(mkr)

Fast 85%

Rörligt 
15%

Andelen fast respektive rörlig ränta
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Sammanfattning nämnderna

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Drift, nettokostnader mkr 16.04.30 16.04.30 16.04.30 16.12.31 16.12.31 prog/budg
      
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -22,3 -23,5 1,2 -65,2 -66,5 1,3
Kommunstyrelse - 
Kommunalförbund -8,1 -8,2 0,1 -24,3 -24,6 0,3
Kommunstyrelse - Hamn 3,2 2,7 0,5 8,0 8,0 0,0
Överförmyndarnämnd -0,8 -1,0 0,2 -2,9 -2,9 0,0
Barn- och Utbildningsnämnd -177,0 -164,5 -12,5 -495,4 -492,4 -3,0
Kulturnämnd -10,7 -10,7 0,0 -29,1 -29,1 0,0
Gymnasienämnd -39,9 -41,6 1,7 -129,2 -129,8 0,6
Myndighetsnämnd -1,2 -1,1 -0,1 -3,1 -3,1 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd -25,1 -23,5 -1,6 -57,7 -59,8 2,1
Socialnämnd -187,5 -185,5 -2,0 -564,1 -564,5 0,4
Revision -0,4 -0,4 0,0 -1,2 -1,2 0,0
Summa -469,8 -457,3 -12,5 -1 364,2 -1 365,9 1,7
Finansiering o 
kommungemensamt 476,1 458,7 17,4 1 406,3 1 372,1 34,2
      
TOTALT 6,3 1,4 4,9 42,1 6,2 35,9
      
      
      
 Utfall Prognos Budget Avvikelse  
   aktuell   
Investeringar mkr 16.04.30 16.12.31 2016 prog/budg  
      
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -0,3 -2,8 -14,8 12,0  
Kommunstyrelse - Hamn -5,0 -40,0 -40,0 0,0  
Barn- och Utbildningsnämnd -0,2 -5,8 -5,8 0,0  
Kulturnämnd -1,1 -2,3 -2,3 0,0  
Gymnasienämnd 0,0 -2,0 -2,0 0,0  
Myndighetsnämnd 0,0 -0,4 -0,4 0,0  
Samhällsbyggnadsnämnd -56,1 -308,1 -373,2 65,1  
Socialnämnd -1,0 -2,5 -13,8 11,3  
      
TOTALT -63,7 -363,9 -452,3 88,4  
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Kommunstyrelse – Ledning o Utveckling
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott för det första tertialet på 1,3 mkr. Det 
positiva resultatet beror bland annat på personalrelaterade poster, budgeterat integrationsprojekt som is-
tället har finansierats med statlig ersättning, samt verksamheter som planerar projekt som påbörjas senare 
under året. Via kompletteringsbudget 2016 har ca 0,8 mkr tillskjutits avseende fonden för förebyggande 
insatser för barn och ungdomar. Prognosen för förvaltningens resultat 2016 är ett överskott på 1,3 mkr. 
Detta är en ökning med 0,3 mkr jämfört med kvartalsuppföljningens prognos och beror huvudsakligen på 
tillskjutna medel för sociala investeringar.

Kommunstyrelse – Kommunalförbund
Kommunalförbunden redovisar ett överskott för det första tertialet på 0,1 mkr. Prognosen är ett positivt 
resultat på 0,3 mkr med anledning av minskad medlemsavgift till miljöförbundet. 

Kommunstyrelse – Hamn
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

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

Kulturnämnden
I april invigdes det nyinredda biblioteket med en stor biblioteksfest i två dagar. 4 000 besökare kom och 
tog del av det fullspäckade programmet. På Ystads konstmuseum har allmänheten bjudits in till 80-årska-
las i samarbete med Ystads konstförening. Klostret har under perioden tömts och förberedelserna pågår 
inför världspremiären på den internationella musikarkeologiutställningen Archaeomusica i juni. Även pla-
neringen inför Klostrets 750-årsjubileum 2017 är i full gång. Den ekonomiska prognosen är att verksam-
heterna klaras inom tilldelade resurser. Resultatet är dock beroende av om intäkterna under sommaren blir 
som budgeterat, framförallt för utställningen Archaeomusica.

Gymnasienämnd
Gymnasienämndens prognostiserar efter fyra månader ett överskott på 650 tkr vilka är helt hänförliga till 
Ystad Gymnasium. Övriga verksamheter visar en prognos med en budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnd
I mars meddelade Skolinspektionen att Ystads kommun endast kommer att få tillsyn på huvudmannanivå 
och inte på skolnivå, till följd av kommunens goda resultat i Skolinspektionens risk- och väsentlighetsa-
nalys.

Nya och reviderade rutiner samt förslag på handlingsplan för kommunens mottagande och utbildning av 
nyanlända barn och elever har tagits fram. Antalet nyanlända barn och unga har medfört att mottagnings-
skolan har ett utökat antal förberedelseklasser. 

Näringsliv Skåne driver 1+1=3, en satsning på strategisk samverkan för att minska utanförskapet och 
höja effektiviteten i den offentliga resursanvändningen, som ett led i arbetet med ungas inträde på arbets-
marknaden. Arbetet i satsningen sker på olika nivåer och innefattar såväl verksamheternas arbete för att 
minska skolfrånvaro, som kommunens övergripande arbete med utveckling av strukturer för mål- och 
resultatstyrning.

Under året kommer lokalbehov utifrån demografi, kommunens planerade utbyggnad av Hedeskoga, utö-
kat elevantal i Edvinshems- och Svarteområdet samt Kunskapsskolans utökning till en årskurs 4-9-skola 
att utredas. 

Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott motsvarande 3,0 mkr.  

Myndighetsnämnd
Antalet inkommande ärenden har varit fortsatt högt. Under perioden inkom 230 ansökningar om bygglov, 
fem ansökningar om förhandsbesked samt 36 anmälningsärenden. Snittiden från att ärendet varit kom-
plett till att ärendet beslutats och expedierats ut till medborgaren var femton arbetsdagar. 

Antal slutliga slutbesked för bostäder för tertial 1 var sju enbostadshus. Som jämförelse kan anges att det 
under perioden beviljades bygglov för sex enbostadshus, ett radhus och två kedjehus. För perioden indi-
kerar det en för låg nivå i förhållande till tillväxtmålet och ambitionen att främja 150 nya bostäder per år.
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Samhällsbyggnadsnämnd
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Ystad går in i slutfasen. Efter dialog med länsstyrelsen 
lämnade de i april ett nytt granskningsyttrande. Inom detaljplaneringen pågår arbete med ett flertal de-
taljplaner. Sedan årsskiftet har två planer antagits, Fritiden 1 och Geijer 4. Planerna har blivit överklagade.

Fastighetsavdelningen arbetar intensivt med att tillgodose behoven av HVB-boende för ensamkommande 
barn. Nektarinens HVB-boende har förstärkts med en inhyrd paviljong för ytterliga 12 boenden. Medel 
är avsatta och projektering för ytterligare ett nytt HVB-hem i den före detta administrationsbyggnaden på 
gamla sockerbruket pågår. 

Alla fribyggartomter i Källesjö, Nybrostrand och Köpingebro är sålda. Fyra nya tomter förbereds inför 
försäljning i Svarte. För Nybrostrand 19:10 pågår projektering av infrastrukturen och beräknas vara klar 
våren 2017. Exploatering pågår i Västra Sjöstaden etapp 2 och fortlöper enligt plan.

Ystads kommun är en av tre kommuner som deltar i ett pilotprojekt kring förebyggande av avfall, test och 
utveckling av metod. Bakgrunden är att det är få kommuner som har kommit igång med att förebygga sitt 
eget avfall. Kommunens bostadsbolag, Ystadbostäder deltar i projektet som projektleds av avfallsenheten. 
Under första tertialet har ytterligare cirka 650 villaabonnenter erbjudits att sortera ut sitt matavfall. 

Serveringen av ekologiska livsmedel fortsätter utifrån de ekonomiska möjligheterna. Samhällsbyggnads-
nämnden beslutade 20 % ekologiskt under verksamhetsåret 2016, vilket enheten nu försöker uppfylla. 
Preliminär mätning kommer ske under första halvåret. 

Under året färdigställs två av VA-enhetens största investeringsprojekt; Nedraby vattenverk och Sjöhög 
reningsverk. Projekten följer tidplan och budget. Slutredovisning av Nedrabyprojektet görs under hösten 
2016 och Sjöhögprojektet slutredovisas under hösten 2017.

Prognosen per 31 december 2016 visar på ett överskott med 2,1 mkr för samhällsbyggnadsnämnden. 

Socialnämnden
Tillgången till lediga platser på särskilda boenden är fortfarande god. Det innebär att beslut kan verkstäl-
las genast. Inom LSS finns flera ej verkställda boendebeslut och dessa kommer inte kunna verkställas för-
rän boendet Havsblick är klart. Den nya bosättningslagen trädde i kraft 1 mars, kommunens nyckeltal för 
2016 är att 95 personer ska erbjudas boende i kommunen. Om bostäder inte kan erbjudas blir nämnden 
ytterst ansvariga för att ordna ett tak över huvudet för enskilda och familjer.
Socialnämndens prognos efter första tertialet visar på ett överskott med 0,4 mkr. 
Prognosen för gemensam verksamhet är ett resultat i balans. 

Prognosen för avdelningen för Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri visar på ett underskott med 1,3 mkr. 
Det beror främst på att verksamheten behövt höja bemanningen på några gruppboende på grund av ökad 
vårdtyngd.

Individ och Familj prognostiserar ett överskott med 7,0 mkr varav 3,6 mkr hänförs till enheten för ny-
anlända. Färre externa placeringar av barn och unga och en minskning av de öppna insatserna innebär 
överskott i verksamheterna. Vakanser och sjukskrivningar inom barn- och familjeenheten bidrar också till 
överskottet. Verksamheter som prognostiserar underskott är externa placeringar av vuxna missbrukare, 
familjehem och kostnader för hyresgaranti.

Hanteringen av frågor och ärenden rörande tillfälligt boende har tagit mycket tid i anspråk. Bristen på 
vägledning från högre myndigheter har försvårat handläggningen, men under perioden har det kommit 
klarlägganden från Boverket och Länsstyrelsen.

Inför bytet av system för digital arkivering har behovet av samordning med hela kommunen identifierats. 
Det finns stora fördelar med att få ett gemensamt arkivsystem för kommunen, utan att bygglovsverksam-
hetens särskilda krav åsidosätts.

Årets fyra första månader visar på en budget i balans för politisk verksamhet och en negativ avvikelse för 
bygglovsverksamheten på 0,1 mkr. Avvikelsen beror på semesterlöneskulden som är hög i början av året 
men som minskar med semesteruttagen. Vid en jämförelse med motsvarande period 2015 är intäkterna 
lägre, vilket förklaras av att det inte fakturerats för några större ärenden i år. Det finns större ärenden 
under handläggning. Helårsprognosen för myndighetsnämnden är en budget i balans.
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Prognosen för Vård och Omsorg visar på ett underskott med 3,4 mkr. Underskottet beror främst på ökade 
kostnader inom hemtjänst och särskilda boende samt en extern placering som det inte är fullt budgeterat 
för. Prognosen är något förbättrad jämfört med föregående månad eftersom avdelningen planerar att till-
fälligt under andra halvan av året stänga en enhet på ett av de särskilda boendena på grund av överskott 
av platser. 

Avdelningen Hälsa och Stöd prognostiserar ett underskott med 1,9 mkr. Underskottet beror främst på 
ökade kostnader för ett större ärende av bostadsanpassning. Försämringen av prognosen i jämförelse med 

Finansiering och kommungemensam verksamhet

Inom finansiering och kommungemensam verksamhet beräknas en positiv avvikelse mot budget med 34,2 
mkr.

Skatteintäkter har ett överskott med 7,0 mkr. Den största orsaken till detta är att kostnaderna för LSS-ut-
jämningen förväntas bli 8,6 mkr lägre än budget.

Årets kostnader för pensioner förväntas ge en negativ avvikelse på 1,5 mkr.

Finansnettot förväntas bli 12,3 mkr bättre än budget. Räntenivån är väldigt låg i Sverige. Den låga ränte-
nivån har stor påverkan på kommunens finansnetto dels då ungefär 255,0 mkr av den totala låneskulden 
på ungefär 2 321,7 mkr har rörlig ränta, dels då flera lån med fast ränta har satts om under år 2015. 
Kommunen har även fått en utbetalning från Kommuninvest på 4,4 mkr för ränta och överskottsutbetal-
ning som förbättrar resultatet med hela beloppet. 

Kommunen har erhållit 34,8 mkr i statsbidrag för flyktingmottagande, varav 2,7 mkr fördelades till 2015 
och 32,1 mkr till 2016. Nämndernas sammanlagda bedömning är att under 2016 kommer merkostnader 
uppgå till sammanlagt 20,1 mkr. Således återstår 12,0 mkr av statsbidraget att fördela ut. I den ekonomis-
ka uppföljningen för det första tertialet betraktas de 12,0 mkr som resultatförbättrande i förhållande till 
budget med hela beloppet.
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Sammanfattning koncernen

Årets verksamhet
Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystad kommuns moderbolag. Från och med 2004-12-31 har Ystads 
kommun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommunens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn 
Logistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt Ystads Teater AB. Från och med 2010-
12-31 ingår även AB Ystads Saltsjöbad i koncernen.
Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för perioden på ett underskott. Räntekostnaderna har 
periodiserats och belastat bolaget för första tertialet. Koncernbidrag som ska täcka räntekostnaderna 
kommer först i samband med helårsbokslutet att utbetalas från dotterbolagen till moderbolaget. Ett antal 
transaktioner med dotterbolagen regleras först i samband med bokslutet. En styrelseutbildning är planerad 
i slutet av maj månad.

Ytornet AB

Ystad Energi AB

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 
(mkr) 19,0    

    
21,7 23,4 23,4

Verksamhet
Den varma vintern, speciellt i januari och april, har medfört att energikonsumtionen är lägre än prognosen 
för tertial 1 år 2016 och då i första hand för fjärrvärmen och i viss utsträckning för elnätet. Energiindex 
för perioden har legat på 99 %, där 100 % är index för ett normalår. Öppet Stadsnätverksamheten har 
haft en jämn tillströmning av nya kunder och här har kunder anslutits hela vintern på grund av att det 
inte varit någon tjäle i marken. Inga särskilda händelser har inträffat som påverkar verksamheten framåt.

Ekonomi
Tertialsresultatet för Fjärrvärme och Elnät ligger stabilt trots det varma vädret, resultatet ligger i nivå med 
budget. Öppet Stadsnät ligger över budget 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
Fjärrvärmeverksamheten investerar i en ackumulatortank med placering på Anoden. Projektering och för-
ändring av detaljplan har genomförts och byggnation har påbörjats under våren 2016, planerad byggtid 
sker under 2016 och 2017. Det kommer inte att tecknas nytt avtal med Lantmännen, de har meddelat att 
de hittat annan avsättning för sitt ”rens” efter sädeshantering. Därför kommer ingen leverans av värme 
ske till oss.

Under mars 2016 avrapporterade elnätsverksamheten intäktsramen för regleringsperioden 2012-2015 till 
Energimarknadsinspektionen, beslut med tillåten intäktsram väntas senast oktober 2016. 2016 är det för-
sta året i nästa fyraårsregleringsperiod för elnätsverksamheten.

Ökat underhåll och investeringar på elnätet kommer att krävas framöver med förtida utrangeringar som 
följd. Detta på grund av att elnätet har en kortare livslängd än vad som finns rapporterat i böckerna. 
När Ystad Energi bolagiserades 1996 räknades alla anläggningstillgångar på elnätet som nya med en av-
skrivningstid på 30 år och mycket av anläggningstillgångarna har nu nått sin tekniska livslängd. Den nya 
intäktsregleringen innebär att Elnätsföretag framöver inte får betalt för äldre anläggningar, vilket kräver 
stora nyinvesteringar.

Under året kommer utbyggnad för elnätets del att ske i nybyggnadsområden samt renovering av nätsta-
tioner att genomföras.

En successiv utbyggnad sker på Öppet Stadsnät med huvudfokus på utbyggnad för landsbygden med, 
förhoppningsvis, hjälp av landsbygdsstöd. Landsbygdsstöd för åren fram till 2020 har sökts hos Länssty-
relsen för etapp två och tre i utbyggnaden på landsbygden. Besked från Länsstyrelsen anlände den 12 april 
2016 att Ystad Energi AB inte är med vid första beslutstillfället i programperioden 2014-2020. Budgeten 
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för bredbandsutbyggnad Skåne var 77 miljoner kronor i första beslutsomgången. Länsstyrelsen Skåne 
prioriterade bland 49 projekt som tillsammans sökt för 665 miljoner kronor, en översökning på nästan 
tio gånger budgeten. Vid nästa beslutstillfälle som är den 15 juni 2016, är budgeten 115 miljoner kronor. I 
och med att bolaget inte fått något stöd i april kommer utbyggnadsplanen för året att ses över. Under året 
kommer det även att byggas i staden, då efterfrågan ökat markant.

När det gäller gatubelysningen kommer underhåll att genomföras enligt plan.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsök-
ning

Leveranssäkerhet, mål för;
Fjv= 99 % leveranssäkerhet
Elnät= max 15 min oplanerade avbrott i vårt elnät 
(SAIDI)
ÖSY= 99,9 % tillgänglighet i passivt fibernät

Pågår enligt plan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Minst 350 grävda anslutningar under 2016.
(Förtydligande: Detta är YE,s mål, vilket är ett del-
mål i YK
bredbandsstrategi med mål att 95% av befolkning-
en i kommunen ska ha möjlighet till anslutning år 
2020)

Pågår enligt plan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Prao för åk 9.
Praktikplatser för yrkesprogram inom eller i Ystad.

Svårt att genomföra prao för åk 9 efter diskussion med skolan. Har genomfört matteundervisning med åk 
9 på V.Vångskolan. Har genomfört studiebesök med elever från Elprogrammet i Ystad.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personalpoli-
tik som främjar trivsel 
och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheter-
na för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

Utvecklingssamtal 1ggr/år

Pågår enligt plan.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Bygga ackumulatortank för att minska CO2 ut-
släpp från produktion av fjv. Fortsatt drift över en 
längre period med RME på en EO1-panna.
Vid byte av bilar ska miljöbilar/elbilar väljas.

Pågår enligt plan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Ta fram budget som godkänns av styrelsen.
Elnäts- och fjärrvärmepriset bör vara ett medelpris 
inom branschen.

Pågår enligt plan.

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

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

Verksamhet
Under 2016 är det planerad byggstart för flera bostadsprojekt och några av dessa är:
• - Havsblick, nytt bostadshus med 41 lägenheter varav 10 LSS-lägenheter och 2 lokallägenheter.
• - Bellevue Park, nytt bostadshus med 35-40 lägenheter i kv Grundström. 
• - Fridhem vindslägenheter, inredning av ytterligare 40 bostadslägenheter.
• - Backus Norra, inredning av ytterligare 10 vindslägenheter.

Detaljplanerna för Trädgårdsstaden respektive Strandhem är antagna under början av 2016 och detaljpla-
neändringen för Fridhem Allé förväntas antas under hösten/vintern 2016. Totalt innehåller dessa tre planer 
mellan 400 - 500 bostäder, där Ystadbostäder själv planerar att uppföra cirka 250 av dessa.

Ekonomi
Tertialrapporten för januari-april visar ett vinstresultat på 2,3 mkr för perioden, vilket är högre än budget. 
Detta förklaras främst av att vissa förvaltningskostnader (fastighetsskötsel, snöröjning, reparationer och 
uppvärmning) varit lägre än budgeterat. I övriga delar ligger utfallet för perioden huvudsakligen i linje 
med budget. Prognosen för helåret är ett vinstresultat på 5,7 mkr.

Årets investeringar
Under rapportperioden har cirka 13,2 mkr investerats, varav 10,0 mkr i Lichton ombyggnad samt 1,2 mkr 
i nybyggnad Havsblick. Den totala årsvolymen för bygginvesteringar bedöms uppgå till högst 100 mkr.

Framtid
Ystadbostäder har en bostadskö på cirka 3 800 sökande som även efter behovsrensning visar på en stor 
bostadsbrist i kommunen. En årlig befolkningsökning med en procent, enligt kommunens Vision 2030, 
ställer krav på bolaget att halvera bostadskön genom att långsiktigt tillskapa i genomsnitt 55 bostadslä-
genheter/år.

AB Ystadbostäder
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Ystadbostäders ambitiösa utvecklingsplan för den kommande tioårsperioden innehåller cirka 450 nya bo-
städer. I dagens kostnadsläge innebär detta en produktionskostnad på runt 800 -1 000 mkr. Utmaningen 
ligger i att bygga bra bostäder till rimliga hyror med bibehållen sund ekonomi, samtidigt som behovet att 
underhålla ett åldrande bestånd ökar.

En strategisk långsiktsplan för att utreda modellerna för egenfinansieringsdelen av underhållet och pro-
jektportföljen, samtidigt med ett acceptabelt rörelseresultat, tas fram under hösten 2016.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsök-
ning

Tillskapa 55 st bostads- lägenheter i genomsnitt per 
år under perioden 2015 – 2020.

Social hänsyn vid upphandling

Erbjuda alla bolagets bostadshyresgäster bred-
bandsuppkoppling inom perioden.

Vid nybyggnation ska god arkitektur, form och de-
sign bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Under 2015 fram till 160430 har 29 lägenheter färdigställts. I projekt Havsblick är 39 lägenheter under 
upphandling. I Fridhem är upphandlingen av 40 lägenheter överklagad. Ytterligare cirka 60 lägenheter kan 
komma att upphandlas under 2016. Ytterligare 60-100 upphandlas under 2017. För perioden 2015-2020 
bedöms målen väl uppnås.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Erbjuda alla bolagets bostadshyresgäster bred-
bandsuppkoppling inom perioden.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personal-
politik som främjar 
trivsel och arbets-
prestationer samt 
ökar möjligheterna 
för Ystad att vara 
en attraktiv arbets-
givare

God arbetsmiljö för alla personal. En indivi-
duell utvecklingsplan tas fram för alla medar-
betare.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Vid nyanskaffning eller byte av fordon och redskap 
ska fossilfritt drivmedel utvärderas. Vid upphand-
ling av leverantörer/ entreprenörer överväga krav 
på ”gröna” transporter.

Minska utsläpp av miljögifter till vatten

Någon nyanskaffning av åsyftade fordon eller arbetsredskap har ännu inte skett under perioden. Nuvaran-
de biogasbil planeras att bytas under 2016.

I nybyggnation av projekt Havsblick ingår takbeläggning av sedum samt att dagvatten omhändertas lokalt 
respektive att hårdgjorda markbeläggningar minimerats.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Budget upprättas och godkänns av styrelsen. Eko-
nomiska nyckeltal bör spegla medelvärden i likar-
tade bolag inom SABO- sfären.

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 
(mkr) - 2,3  - 0,1 1,6 1,6

Verksamhet   
Volymutvecklingen under första tertialet har varit bättre än under motsvarande period 2015. Så väl gods- 
som passagerarvolymerna ökar på grund av tillväxt i marknaden och rederiernas satsningar på linjerna 
till och från Ystad.

Inför sommaren ser bokningsläget bra ut, men väder och vind påverkar turismen. För godstrafiken finns 
för närvarande inga tecken som tyder på en minskning men ett konjunkturskifte likväl som ökad konkur-
rens kan komma att påverka volymerna. En säkrare prognos för året kan inte lämnas förrän i samband 
med uppföljningen per tertial två. 

Ekonomi
Resultatet är bättre än föregående år tack vare volymökningarna, men påverkas fortfarande av den starka 
investeringsfas som bolaget befinner sig i genom infrastrukturägaren Ystads Kommun. Detta gäller såväl 
miljöförbättrande åtgärder, offensiva underhållsåtgärder som genomförs på anläggningarna samt sats-
ningar för kunders behov och hamnens långsiktiga intjäningsmöjligheter. 
 
Årets investeringar
Under första tertialet har bolaget investerat i ett nytt fordon samt i verksamhetsrelaterade inventarier på 
drygt 0,3 mkr totalt. 

Ystad Hamn Logistik AB
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Framtid
Ännu ett för bolagets verksamhet mycket spännande år har precis inletts, i synnerhet i det fortlöpande 
arbetet att befästa Ystad Hamns stora betydelse för såväl Ystad som regionen. Framtidsfrågan är nu 
på agendan i och med infrastrukturägarens beslut att förvärva Lantmännens anläggning i hamnen med 
de positiva följdverkningar det kommer att få. Detta ställer dock krav på att hamnverksamheten går 
hand i hand med den kommunala satsningen på stadsutveckling i hamnområdet. Via infrastrukturägaren 
drivs följaktligen projekt som understödjer denna utveckling, vilka dock kommer att påverka bolagets 
arrendeavgifter framöver. För närvarande projekteras bland annat större ytor för uppmarschområden och 
lokaler för lagringsverksamhet samt för det första steget ut i den yttre hamnen, med två nya färjelägen.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsök-
ning

Skapa ytor för byggande

Verka för bättre infrastruktur till och från samt ige-
nom Ystad.

Verka för fler kunder till hamnen och företagseta-
bleringar inom hamnområdet.

Internt förberedande för reducering av arrendeområde pågår.

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

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Vid möjlighet skapa ett kulturvärde i de publika 
utrymmena

Genomförs om möjligt i samband med projekt drivna av infrastrukturägaren.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Säkerställa hamnens framtid

Projektering pågår. Politiskt beslut saknas dock för närvarande.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

Säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg

Pågår, beräknas färdigt tertial 2.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personalpoli-
tik som främjar trivsel 
och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheter-
na för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

Löpande kompetensutveckling avseende aktuellt 
behov i verksamheten planeras

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Fordon som ska bytas framöver ska utvärdering 
ske om fossilfritt drivmedel kan användas.

Säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg

Pågår löpande över tid där det är möjligt.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Påverka ägarna för att möjliggöra en utveckling av 
hamnen.

Intern förberedelse för diskussion/förhandling med infrastrukturägaren pågår.

Ystads Industrifastigheter AB

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 
(mkr) 2,2 3,3 5,1 6,1

Verksamhet
KV Tändstiftet ombyggnad åt Hyd X samt KV Pumpen ombyggnad åt WME är färdigställda men ännu 
inte ekonomiskt slutreglerade. KV Verkmästaren med planerad för- och grundskola töms nu på hyresgäs-
ter för planerad rivning. Fastigheten kommer att förvärvas av Ystad kommun den 1/1 2017 mot bokfört 
värde.

Planerad ombyggnad åt Kulturmagasinet på Heden 6 kommer att startas upp med projektering efter som-
maren. Ombyggnad åt Film i Skåne i KV Kristianstad (Ystad studios) har påbörjats.

Detaljplan för bostäder på KV Lillö förväntas bli klar vid årets slut då markundersökningar, sanering samt 
uppbyggnad av infrastruktur påbörjas. 

Ett flertal hyresavtal har upphört, bland annat Film i Skåne som lämnar 375 m2 och Filmsalen 310 m2 
vilket totalt minskar hyresintäkterna med cirka 1,6 mkr på årsbasis. Bolaget får lägga kraft på att hitta nya 
hyresgäster i dessa lokaler så att hyresintäkterna fylls på under verksamhetsåret 2017.  
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Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget dels på grund av att minskade hyresintäkter infaller först i slutet av 
året och dels på grund av att omfattningen blivit lägre än budgeterat. 
Underhållskostnaderna är lägre än budget beroende på att underhållsarbeten i ombyggnadsprojekt (Hyd 
X och WME) kostnadsförs först i samband med slutreglering av dessa projekt. 
Personalkostnaderna är lägre än budget då bolaget budgeterat att köpa in externa tjänster vilket ännu inte 
gjorts. 
Bolaget kommer ta upp nya lån med 5 mkr på grund av stora investeringar under 2016 och 2017.

Årets investeringar
Bolagets investeringar i samband med Hyd X och WME uppgår till cirka 18 mkr inklusive underhåll. 
Investering i samband med ombyggnad åt Film i Skåne beräknas till cirka 3 mkr. Övriga investeringar be-
står av detaljplan för KV Lillö och ombyggnad åt Kulturskolan, kostnaderna är svårbedömda i dagsläget. 
Investeringar i form av underhåll och utrangeringar samt energisparåtgärder kommer att hamna på runt 
3,8 mkr. 

Framtid
Vid nyuthyrning önskar intressenterna moderna lokaler vilket kräver investeringar. Detta medför högre 
hyror och därmed ökade intakter som täcker investeringarna. 
Byggrätter på KV Lillö borde gå att sälja av under 2018-2020 och kommer då att generera reavinster.
Ombyggnad av Heden 6 till Kulturmagsinet innebär att fastigheten KV Simrishamn blir möjlig att bygga 
om till attraktiva bostäder. Framtida reavinster borde investeras i byggrätter eller nya fastigheter då bola-
get har en hög avkastning på eget kapital.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning 2017-2020 ska YIA färdigställa detaljplan för cirka 
160 lägenheter som ska säljas vidare till byggföre-
tag.

Bidra med näringslivets expansion för företag som 
inte vill äga fastigheter.

Bolaget ska planera för en ny för- och grundskola, 
kv Verkmästaren.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Bolaget ska underhålla kulturfastigheterna så att 
de är i gott skick. Säkerställa att Ystad Studios kan 
bedriva sin verksamhet utan större påverkan av pla-
nerad bebyggelse.

Ombyggnad åt Film i Skåne startar efter semestern. Underhåll sker planmässigt.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Bidra med näringslivets expansion för företag som 
inte vill äga fastigheter.

Bolaget har möjliggjort expansion åt WME samt Hyd X.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

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

Bolaget ska verka för att kompetens, engagemang, 
hälsa och trivsel prioriteras för anställda i bolaget.

En god dialog med hyresgäster och en positiv företagsanda bidrar till engagerade medarbetare.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folk-
hälsoprogrammet

Vid nybyggnation; lägre energiförbrukning än 90 
kwh/m2 samt energioptimera samtliga fastigheter 
till år 2030.

Bolaget har tecknat elavtal med klimatsmart el, energioptimering av fastigheter pågår där alla fastigheter 
skall vara åtgärdade 2030.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Ta fram budget som godkänns av styrelsen och 
överensstämmer med Y-tornets avkastningskrav.
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 AB Ystads Saltsjöbad

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 
(mkr) 2,4 2,7 3,5 4,0

Verksamhet
Renovering av flertalet rum i Seaside pågår liksom ommålning av fönster i Seaside och Westside samt om-
byggnad av ventilation inom Westside.

Ekonomi
Periodens resultat bättre än budget främst beroende på att kostnaderna ännu ej fakturerats.

Investeringar
Ännu inga planerade investeringar.

Framtid
Fortsatt underhåll av fastigheten enligt underhållsplan.
Dialog pågår med arrendatorn om framtida investeringar.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsök-
ning

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

Arrendatorn nyanställer personal.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

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

Arrendatorn nyanställer ung personal.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

Bidra till att kulturintressen bevakas

Målningsarbeten av fönster anpassas till kvalitetskraven.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personalpoli-
tik som främjar trivsel 
och  arbetsprestationer 
samt ökar möjligheten 
för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

Verka för att kraven som kan ställas på bolaget be-
vakas
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Sänka energiförbrukningen.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Balansera utgifterna

    

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

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

Verksamhet   
Antalet bokningar har ökat med 40 % under det första tertialet vilket syns på resultatet som är betydligt 
bättre än 2015.

Ekonomi
Tertialuppföljningen för Ystads Teater redovisar ett utfall på 0,0 mkr vilket ger ett budgetneutralt resultat. 
Samtliga verksamheter i teatern redovisar utfall nära budget. Prognosen för 2016 är att Teatern kommer 
uppnå ett nollresultat.

Årets investeringar
Under januari renoverades taken i trappuppgångarna utanför caféet.

Arbetet med att säkra taket genom utbyte av vissa takplåtar och målning av densamma har inletts. Det 
bedöms vara klart under tredje kvartalet.

Projektbeskrivning av den nya toalettbyggnaden har skett och anbud har inhämtats. Två anbud har erhål-
lits och projektet ser ut att bli 100 % dyrare än kalkylerat.

Framtid
Bokningsläget ser bra ut jämfört med 2015. Under 2:a tertialet har bokningarna ökat med 10 % och under 
3:e tertialet har bokningarna ökat med 50 %. Sammantaget är bokningsläget bra.
 
Repertoaren fortsätter innehålla stor bredd och mycket med spets. Vi gläds åt att åter få besök av Sha-
kespeare´s Globe. För tredje året i följd besöker de Ystads Teater som enda scen i Sverige. Ystads Opera-
sommar innehåller 4 olika operor med den nyskrivna Wallanderoperan; W-The Truth Beyond som kronan 
på verket. Jazzfestivalen arrangerar 9 konserter. Till julen får teatern besök av Romeo & Julia kören från 
Dramaten med sin välkända julkonsert.

Toalettbyggnaden påbörjas under 2:a kvartalet och bedöms vara färdig under hösten.
 

Ystads Teater AB
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsök-
ning

Attraktivt utbud av evenemang med hög kvalité.

Vårda teaterbyggnaden.

Bredda teaterns utbud till att omfatta arrangemang 
som tilltalar även gymnasieelever.

Renovering av yttertaket har påbörjats och servicebyggnaden bedöms börja byggas i maj/juni.

Planering pågår för en minifestival för ungdomar.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Tillgänglig teater för funktionshindrade.

Scenen tillgänglig för skolan.

Tillgänglig teater för filminspelning.

Erbjuda ett utbud som attraherar barn och ungdo-
mar

Påbörja utveckling mot en operaakademi

Träningsskolan har övat på scenen och uppträder under maj. Under hösten kommer skapande skola finnas 
på scenen.

Ingen förfrågan har kommit om filminspelning på teatern.

När det gäller operaakademin har möjliga samarbetspartners börjats kartläggas. Begränsas av tillgängliga 
resurser för arbetet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Anställa ungdomar på timmar vid olika evene-
mang.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personalpoli-
tik som främjar trivsel 
och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheter-
na för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

Kompetensutveckla personalen för att bland annat 
minska sårbarheten i företaget.

Pågår en ständig, om än långsam, kompetensutveckling av personalen. 
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Inför ökad grad av källsortering.

Lokalen är mycket liten vilket gör det svårt. Tiden har inte räckt till för att köra en hållbar förändring.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Det årliga resultatet skall vara 0.

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat (mkr) 0,8 0,6 0,1 0,1
   
Årets verksamhet
Årets samverkan och samarbete med direktionen har varit effektiv och beslutsinriktad. Besluten har varit många 
och tydliga:
• Handlingsplan för onödiga automatiska brandlarm är antagen och ska till kommande årsskifte vara 

påbörjat och förhoppningsvis med tydliga resultat. 
• Tillsynsplan för vårdboende med otydliga nödutgångar.
• Beslut om att projektet Ren brandstation/Friska brandmän ska slutföras.
• Att projektet ”femte skiftet” är en bra möjlighet att skapa mer utrymme för ett tryggare och säkrare 

sydöstra Skåne.

Projektet ”femte skiftet” har nu pågått sedan årsskiftet, vilket innebär att brandmän och styrkeledare på 
heltid har fått ett nytt schema med fler dagtidspass. På fyra månader har projektet överstigit förväntning-
arna med god marginal. 
Idag finns tid till extern verksamhet, fordons- och materialvård, tid att skapa bra övningsunderlag för den 
operativa verksamheten samt att fler individer gör tillsyn för att stärka det förebyggande arbetet. Förbun-
det jobbar aktivt med trygghet såväl förebyggande som operativt och i arbetet efter en olycka.

Under 2014 och 2015 hade förbundet tre dödsbränder. SÖRF kommer under året vara delaktiga i Projek-
tet ”Sveriges brandsäkraste region”.  
SÖRF är en av de Räddningstjänster som antagit utmaningen ”Att minska dödsbränderna i Sverige” 
genom riktade besök hos olika intresseorganisationer och föreningar.  Medborgarna ska exempelvis infor-
meras vid hembesök där förbundet upplyser om brandskydd i hemmet. 

Ekonomi
Förbundets resultat efter fyra månader blev ett överskott på 0,6 mkr.. Prognosen för året beräknas hamna 
i nivå med budgeterat resultat på 0,1 mkr.

Den största budgetavvikelsen för perioden är inom personalkostnader med plus 0,7 mkr som beror på ej 
återbesatta tjänster, ej ännu utbetalda löneökningar för 2016 och en marginal inom PO-pålägget (arbets-
givaravgift, avtalsförsäkringar mm). 
Prognosen för personalkostnader vid årets slut är 0,3 mkr mindre än budgeterat då de planerade persona-
låtgärderna i ny framtida organisation inte kommer få full kostnadseffekt 2016. 

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund
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Sotningsverksamheten är en egen resultatenhet i SÖRF och bär sina egna intäkter och kostnader, för pe-
rioden blev resultatet minus 0,1 mkr. Verksamheten arbetar kostnads- och målmedvetet men har under 
perioden haft negativa omständigheter som påverkat resultatet. Ett stort antal avbokningar av aviserat 
arbete, ett högt antal sjukfrånvarotimmar av personal samt fördröjning av taxan för sotning- och brand-
skyddskontroll. Prognosen per årsskiftet uppskattas till minus 0,3 mkr.

Årets investeringar
Årets investeringsplan bygger på att fortsätta det pågående arbetet med att förbättra brandpersonalens 
arbetsmiljö. För att i högre grad kunna optimera räddningsinsatser och skapa bättre förutsättningar för att 
bedriva en effektivare daglig verksamhet ska den operativa organisationen utvecklas, såväl organisation 
som teknik och metoder:
• Lättare och bättre material. - Andningsskydd för rökdykare, digital radio för rökdykning, hydraul-

verktyg för losstagning
• Larmkläder som passar alla i organisationen oavsett storlek och kön.
• Användarvänlig metodik.

Framtid
Just nu pågår en process att förändra SÖRF:s organisation. Prioriterade områden är förebyggande verk-
samheten där SÖRF kommer att deltaga mer externt för att skapa ett tryggare och säkrare sydöstra Skåne. 
Ny organisation kommer att presenteras under våren. Målsättningen är att SÖRF ska jobba aktivt med 
trygghet såväl förebyggande som operativt.

Fokusområden:
• Samarbete/samverkan med andra myndigheter och förbundets fyra kommuners förvaltningar.
• Stöd till kommunerna i brandskyddsfrågor.
• Förbättra myndighetsutövning genom tillsyn och brandskyddskontroll.
• Information till personal för ensamkommande barn och flyktingboende.
• Information till nyanlända.
• Insatsplanering för att kunna anpassa oss till rådande situation.
• Brandutredning och olycksundersökning.

Finansiella mål

Det egna kapitalet ska vara > 0.

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

Prognosavvikelsen ska vara < 1%.    

Tidigare års goda resultat har lett till ett stabilt eget 
kapital.

Prognosen per helår visar att måluppfyllelse kommer 
att uppnås.

Måluppfyllelse kommer med stor sannolikhet inte 
att uppnås per årsskiftet. Beslutsprocess pågår att ta 
bort det tredje finansiella målet i förbundsordningen.

Mål              Måluppfyllelse
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Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat (mkr) -0,4 -0,1 0,2 0,2

Verksamhetsöversikt   
Under slutet av föregående år planerades årets verksamhet och det antal inspektioner och kontroller som 
ska utföras under 2016. Inspektioner med stöd av miljöbalken och kontroller med stöd av livsmedelslagen 
påbörjades i januari.  Under januari har rapportering av verksamheten skett till andra myndigheter som 
Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket med flera. Diskussioner pågår fortfarande för att få en 
organisation som är effektiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden. 

I januari påbörjades en utbildning med extern konsult med inriktning på arbetsmiljö ”Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds framtidsresa”. Det var tre sammankomster där första utbildningstillfället 
behandlade organisationen med gemensam målbild och kultur. Andra tillfället handlade om beteende 
internt och externt. Kursen avslutades med kommunikation. Vid samtliga tre tillfällen har det varit prak-
tiska övningar där alla varit aktiva för att föra miljöförbundet framåt där värdegrunder ska genomlysa 
verksamheten. Till hösten kommer en uppföljning att ske under en dag. Efter kursen sammanställdes en 
rapport med förslag på förbättringar och på vilket sätt miljöförbundet kan arbeta framöver.

Under första kvartalet har det precis som ifjol varit fokus på utbildningar. Det har varit utbildningar där 
flera inom förbundet har kunnat uppdatera sig inom de olika arbetsområdena. Det har varit utbildningar 
i dricksvatten, asylboende, ventilation, effektiv handläggning för att nämna några. Grupper inom de olika 
arbetsområdena har kommit igång med kontinuerliga träffar med grannkommunerna Sjöbo, Trelleborg 
och Skurup.

Miljöförbundets hemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information.  Det är rapporter på olika 
tillsynsprojekt men även aktuell information. Hemsidan har fått mycket beröm av både kolleger och 
invånare i medlemskommunerna.  Hemsidan kommer så småningom att kunna användas för ansökan, 
klagomål eller övriga synpunkter om miljöförbundet.

Fokus ligger på miljöförbundets uppdrag som är tillsyn och prövning och att verksamhetsplanen för 2016 
uppfylls.

Ekonomi
Det första tertialet slutar på ett utfall på -0,1 mkr vilket blir ett resultat på -0,2 mkr mot budget. På in-
täktssidan är det ett underskott på 79 tkr. Det största underskottet finns på tillsyn och prövningsavgifter; 
hälsoskydd, livsmedel och avlopp. Det är en minskning av prövningar eftersom det inte etableras många 
nya företag i medlemskommunerna. 

Den största negativa avvikelsen är justeringen av semesterlöneskulden på -0,3 mkr. Skulden är hög i bör-
jan av året innan semesteruttaget men kommer att minska efter semestern, varav helårseffekten förväntas 
bli resultatneutral. Personalkostnaderna visar en positiv resultatavvikelse som beror på sjukskrivningar 
och tjänstledighet. Även de övriga kostnaderna avviker positivt mot budget. Helårsprognosen för förbun-
det är en budget i balans.  

Årets investeringar
Inga investeringar är planerade under verksamhetsåret.

Framtid
Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt och presenteras muntligt vid varje direktionsmöte. I sam-
band med tertialuppföljningar lämnas en skriftlig redovisning av verksamheten i enlighet med miljöför-
bundets intern kontroll. Miljöförbundet ser ljust på att klara de mål som finns uppsatta 2016.

    

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
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Finansiella mål

Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomis-
ka ramar och vara i balans. En självfinansierings-
grad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut 
som visar på ett positivt resultat  

Förväntas uppfyllas.

Verksamhetsmål

Under 2016 ska miljöförbundet tillsammans ge-
nomföra minst 1260 inspektioner/kontroller samt 
inventera 200 enskilda avlopp  

75 % av inspektionsprotokollen ska skrivas på 
plats och överlämnas vid inspektioner/kontroller.  

Klagomålsärenen ska vara påbörjade inom tre da-
gar

Ärenden där beslut fattas genom delegation ska 
handläggas inom två veckor. Det kan finnas undan-
tag, bland annat i ärende där det krävs ett remiss-
förfarande.   Ärenden som fattas av direktionen ska 
vara beslutade inom 6 veckor efter det att sökan-
de inkommit med kompletta handlingar. Det kan 
finnas undantag, bland annat i de ärenden där det 
krävs ett remissförfarande.

Medarbetarsamtal, där individuella utvecklings-
planer upprättas, ska hållas en gång om året. Inför 
lönerevidering ska lönesamtal hållas. Arbetsplats-
träffar ska hållas minst en gång per månad med 
uppehåll under juli.
      

Kontroll/inspektionsverksamhet pågår och förvän-
tas uppfyllas.

Förväntas uppfyllas.

Förväntas uppfyllas.

Uppföljning sker genom stickprov och för närvara-
nade tyder ingenting på att målet inte kommer att 
uppfyllas.

Förväntas uppfyllas.

Mål              Måluppfyllelse
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Kommunstyrelse -Ledning och utveckling

Resultaträkning, mkr     

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 11,6 14,0 40,7 39,3
Kostnader -40,2 -44,4 -131,8 -128,8
(varav kapitaltjänst) (-2,1) (-1,8) (-5,6) (-5,6)
Summa -28,6 -30,4 -91,1 -89,5

   
Verksamhet
Fullmäktige har tillsatt en folkhälsoberedning under kommunstyrelsen med uppdrag att bereda övergri-
pande folkhälsofrågor samt leda det strategiska folkhälsoarbetet och barnrättsarbetet. Kommunen har 
fått tillfälligt statligt stöd för att hantera rådande flyktingsituation, ur vilket nämnderna kan ansöka om 
kompensation för merkostnader. Integrationsstrateg och integrationssamordnare har anställts under 2016. 
Matcharenan i Ystad Arena invigdes i januari. Nu byggs den sista etappen av arenan. Cecilia Malmström 
besökte Ystad i april och deltog i ett arrangemang för att skapa tillväxt i regionen. Pixel, Skånes filmfestival 
hölls återigen i Ystad. En bilpool har skapats för förvaltningarna runt Österportstorg och Rådhusparken. 
Off2off, kommunens eget ”Blocket” har startat där bland annat möbler läggs ut för återanvändning i verk-
samheten. Ystad har fått mycket publicitet genom sin förste melodifestivalvinnare Frans och firade hans 
seger inför ett fullt Österportstorg. 

Ekonomi
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott för det första tertialet på 1,3 mkr. Det 
positiva resultatet beror bland annat på personalrelaterade poster, budgeterat integrationsprojekt som is-
tället har finansierats med statlig ersättning, samt verksamheter som planerar projekt som påbörjas senare 
under året. Via kompletteringsbudget 2016 har ca 0,8 mkr tillskjutits avseende fonden för förebyggande 
insatser för barn och ungdomar. Prognosen för förvaltningens resultat 2016 är ett överskott på 1,3 mkr. 
Detta är en ökning med 0,3 mkr jämfört med kvartalsuppföljningens prognos och beror huvudsakligen på 
tillskjutna medel för sociala investeringar.

Kommunalförbunden redovisar ett överskott för det första tertialet på 0,1 mkr. Prognosen är ett positivt 
resultat på 0,3 mkr med anledning av minskad medlemsavgift till miljöförbundet. 

Framtid
En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsätta implementeringsarbetet av styrmodellen. Viktigt 
är också arbetet med tillväxt, sysselsättning, besöksnäring, näringsliv, bemötande och befolkningsutveck-
ling samt kommunens tillgänglighet i form av bland annat e-tjänster. Kommunen kommer att utveckla 
arbetet med att söka medel från bland annat EU. En ny tjänst för ändamålet har tillsatts med tillträde i 
augusti. Med anledning av det stora antalet flyktingar görs särskilda centrala insatser på integrationsom-
rådet, men samtliga nämnder behöver anpassa sin verksamhet till den nya situationen. Det statliga stödet 
som införts 2016 permanentas enligt förslag men blir lägre. Under 2016 fortsätter utvecklingen av kom-
munens IT-plattform för att möta omvärldens efterfrågan på digitala tjänster samt utmaningen med att 
förebygga intrång och andra yttre attacker.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsök-
ning

Genomföra minst 50 företagsbesök.

Destinationsutveckling genom projektet destina-
tionsprocessen.

Teckna minst två avtal under 2016 på Öja indu-
striområde.

Definiera Ystads roll som regional kärna för att 
därefter kunna utvecklas i den riktningen

Vid planering ta hänsyn till framtida klimatföränd-
ring samt bibehålla och utveckla kommunens höga 
naturvärden.

Samtliga åtaganden förutom ”Definiera Ystads roll som regional kärna för att därefter kunna utvecklas 
i den riktningen” bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång. Arbetet med att definiera Ystads roll som 
regional kärna är inlett men kommer sannolikt inte hinna slutföras innan årsskiftet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Stödja digitaliseringsprocessen i gymnasieskolan 
och vara behjälplig i utvecklingen av IT-plattformen 
och gymnasieskolans integrationer.

Åtagandet bedöms vara helt uppfyllt vid årets utgång.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

Stödja digitaliseringsprocessen i gymnasieskolan 
och vara behjälplig i utvecklingen av IT-plattfor-
men och gymnasieskolans integrationer.

Åtagandet bedöms vara helt uppfyllt vid årets utgång.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personalpoli-
tik som främjar trivsel 
och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheter-
na för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

Synliggöra Ystads kommuns arbetsgivarerbjudan-
de.

Revidera personalidén inklusive värdegrund så att 
de är i linje med antagen vision.

Åtagandena bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhanlings-
programmet och Folk-
hälsoprogrammet

Stöd till förvaltningarnas och bolagens arbete med 
miljöprogrammet.

Organisera det övergripande arbetet för folkhälsa 
och social hållbarhet.

Åtagandet ”Organisera det övergripande arbetet för folkhälsa och social hållbarhet” bedöms inte helt 
uppfyllas vid årets utgång. Det är ett omfattande arbete som utförs av befintliga personalresurser och tiden 
bedöms inte räcka till att slutföra alla planerade aktiviteter innan årsskiftet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Uppfylla inköps- och upphandlingspolicy och ut-
veckla tillämpningen för Ystads kommun med 
helägda bolag.

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt 
identifiera negativa budgetavvikelser

Öka verksamhetsutvecklingen och informera 
medborgarna om kvaliteten på service som 
kommunen tillhandahåller.

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

Åtagandena bedöms vara helt uppfyllda vid årets utgång.

Personal
Frisknärvaron under första tertialet ligger runt 97 %, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande 
period föregående år. Antalet tillsvidareanställda (heltid) uppgår till 85 anställda vilket är oförändrat jäm-
fört med föregående år.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Turismomsättning (mkr) 1 275 * 1 269 750 * 1 269

Antal gästnätter (st) 261 490 27 652 ** 270 000 270 000

Antal företagsbesök (st) 50 17 50 50

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. Rapporteringen eftersläpar ett år, vilket innebär att ut-
fall 2015 avser turismomsättning för helåret 2014. Från och med 2016 används en ny turistekonomisk 
rapport med annan metod för att beräkna turistomsättning. Utfall 2015 har justerats enligt ny beräkning.

**Utfall inhämtas från Statistiska Centralbyrån. Rapporteringen eftersläpar cirka en månad, vilket inne-
bär utfall 160430 avser antal gästnätter för perioden januari - mars 2016.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150430

Utfall
160430

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -2,8 -2,7 -7,8 -7,9 -0,1
Omvärld -0,7 -0,7 -2,2 -2,2 -
Marknad -2,7 -3,6 -11,5 -11,4 0,1
Gemensam administration -14,4 -15,3 -45,0 -43,7 1,3
Summa LoU -20,6 -22,3 -66,5 -65,2 1,3
Kommunalförbund -8,0 -8,1 -24,6 -24,3 0,3
Summa -28,6 -30,4 -91,1 -89,5 1,6

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Ospecificerat fastighetsför-
värv

- -10,0 - 10,0

Läsplattor -0,3 -1,0 -0,7 0,3
Planerings- och rapporte-
ringssystem

- -0,4 - 0,4

Elektroniska infartsskyltar - -1,1 -1,1 -
Utbyte servrar/disk - -0,5 -0,2 0,3
Digital informationshante-
ring

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

Komplettering i televäxeln - -0,1 -0,1 -
Summa -0,3 -14,8 -2,8 12,0
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Kommunstyrelse -Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 13,6 13,7 39,6 39,6
Kostnader -9,8 -10,5 -31,6 -31,6
(varav kapitaltjänst) (-9,6) (-9,5) (-27,2) (-27,2)
Summa 3,8 3,2 8,0 8,0

   
Verksamhet
Pågående projekt
• Projektering, samråd med mera avseende färjeläge 7/8.
• Lösning för etablering av ny lagerverksamhet med tält inom hamnen för kunds räkning. Projektet är 

på väg till kommunfullmäktige.
• Renovering av påldäckskaj färjeläge 1 och 4 slutförs.
• Mottagningsanläggning för svart/gråvatten (lagkrav).
• Utfyllnad av område i färjeläge 6, upphandling pågår.
• Inköp av begagnad tälthall för uthyrning till kund.
• Mindre ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

Framtid
Inför 2017 planeras följande
• Etablering av färjeläge 7/8 samt förberedelser för hamnflytt.
• Ny verkstad efter flytt från västra hamnen.
• Ny eller kraftigt renoverad passagerarterminal Polen, eventuellt temporär lösning med moduler.
• Ny in/utfart från hamnen.
• Plan för övergångsperioden avseende Lantmännen.

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150430

Utfall
160430

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Administration och kansli -0,2 -0,1 -1,1 -1,1 -
Kajer och kajplan -7,4 -8,3 -22,7 -22,7 -
Byggnader -1,8 -1,7 -6,5 -6,5 -
Upplagsplats och industriområde -0,4 -0,4 -1,1 -1,1 -
Försäkringsskador -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -
Arrende hamnverksamhet 13,6 13,7 39,5 39,5 -
Summa 3,8 3,2 8,0 8,0 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Färjeläge 3, påldäck -1,3 0,0 -1,3 -1,3
Safe parking -0,9 0,0 -0,9 -0,9
VA inom hamnområdet -0,7 0,0 -0,7 -0,7
Övriga investeringar -2,1 -40,0 -37,1 2,9
Summa -5,0 -40,0 -40,0 -
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

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

   
Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsverksamhet som står under Länsstyrelsens tillsyn. Ystad, 
Sjöbo och Tomelilla kommuner har sedan 1 januari 2016 ett gemensamt handläggarkansli med lokaler i 
Tomelilla kommunhus. Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd där Ystads kommun är 
värdkommun för nämnden som enligt 3:e kapitlet § 3a Kommunallagen utgör styrelse för och har ansvar 
för verksamheten. Tomelilla kommun har en vald överförmyndare.

Överförmyndarens verksamhet styrs bland annat av Föräldrabalken, Lag om god man för ensamkommande 
barn och Förmyndarskapsförordningen. Nämndens uppgifter omfattar att utreda, fatta beslut och utöva 
tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare; gemensamt benämnda ställföreträdare. Uppgifterna 
omfattar även att bereda tingsrättens förordnanden, sörja för rekrytering och utbildning för uppdrag som 
ställföreträdare samt att informera om överförmyndarverksamheten.

Enligt samverkansavtalet svarar var och en av de samverkande kommunerna för sina respektive kostnader 
för förpliktelser enligt Föräldrabalken samt för arvoden till respektive förtroendevalda. Kostnaden för 
ordförandes arvode delas lika mellan Sjöbo och Ystad kommuner. Arvoden till ställföreträdare beslutas 
av nämnden respektive överförmyndare men åvilar också respektive kommun i de fall inte huvudmannen 
själv svarar för dem. Ersättning till gode män för ensamkommande barn återsöks kvartalsvis hos Migra-
tionsverket.

För Ystads del omfattar kansliet för närvarande 1,7 heltidstjänster som handläggare och enhetschef samt 
till och med den 31 december 2016 1,5 administrativ assistent att delas mellan kommunerna. Kansliet hål-
ler på att utarbeta gemensamma rutiner och processer för den nya enheten för att tillse att samsyn uppnås 
i handläggning och beslutsfattande. Detta arbete kommer att fortgå under hela året.

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

Framtid
Ärendemängden fortsätter att öka och har sedan 1 januari 2015 till 30 april ökat med 34 %. Största ök-
ningen av ärenden har varit godmanskap för ensamkommande barn där ökningen har varit 334 %. På 
grund av osäkra prognoser från Migrationsverket är det svårt att förutse hur många fler barn som kommer 
att behöva god man under 2016. Det förväntade antalet nya barn enligt prognos från slutet av 2015 var att 
cirka 300 ensamkommande barn skulle tas emot i de tre samarbetskommunerna. Kansliet har utgått från 
dessa siffror och har kontinuerligt utbildat nya gode män till ensamkommande barn för att kunna möta 
behovet av nya gode män till dessa uppdrag.

Statistik visar att huvudmännen blir allt yngre. Det är nu cirka 70 % av våra huvudmän som är under 50 
år. Detta ställer andra krav på ställföreträdarna eftersom det längre tillbaka var företrädesvis äldre som 
hade god man eller förvaltare, och den nya yngre gruppen huvudmän har andra funktionsnedsättningar 
och andra behov av insatser.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Säkerställa att tingsrätten kan förordna god man 
eller förvaltare för enskilda personer i behov av 
särskilt stöd.

Alla aktuella ärenden har beretts inom tidsramen. God man har förordnats till samtliga nyanlända ensam-
kommande barn inom fem arbetsdagar.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling och 
kvalitetsbedömning 
ska införas

Främja huvudmannens delaktighet inför förord-
nanden av ställföreträdare

Utveckla, specialisera och harmonisera ärendehan-
teringen och granskningsrutinerna i den nya orga-
nisationen.

Ställföreträdare och huvudman träffas regelmässigt under beredningen av förordnanden. Vid byten ges 
huvudman, efter möjlighet, tillfälle att yttra sig inför nämndens beslut.

En processkartläggning har startat och genomförs systematiskt och regelbundet för att ärenden ska utre-
das på enhetligt och rättsäkert sätt. Vissa schabloniserade förenklingar har införts. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personalpoli-
tik som främjar trivsel 
och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheter-
na för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

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

Säkerställa att handläggarna har god och aktuell 
kompetens för arbetsuppgifterna.

Fyra cirklar gällande god man för ensamkommande barn, en cirkel för ställföreträdare enligt Föräldrabal-
ken samt en dagsfördjupningsutbildning har genomförts under tertial 1.

Personal har deltagit eller kommer att delat i fortbildning enligt plan. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Informera ställföreträdare om programmen.

Vid en utbildningsdag för ställföreträdare med 80 deltagare, togs bland annat upp temat ”Kost och mo-
tion”.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Bevaka förändringar i ärendemängd och ären-
detyper så att det finns tillräckliga resurser för 
att tillgodose aktuella behov.  
 
Minska tidsåtgången för granskning av årsräk-
ningar.

Redovisning av ärendemängd, arbetsbelastning, ekonomi med mera lämnas vid varje nämndsammanträde. 
Arbetet för att skapa enhetliga processer, analyser, beräkningar med mera i de tre samverkande kommu-
nerna har fortsatt. Förvaltningarna följer upp avtalet från 2014 för att undersöka om det finns behov 
av revidering/anpassning i avtalet. Överförmyndarenheten i Tomelilla fungerar alltmer som den centrala 
planeringspunkten. Granskningen av årsräkningar enligt Föräldrabalken har utvecklats och internkon-
trollplanen har reviderats. 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Antal ärenden
Förmyndare 87 92 85 92
Förvaltare 29 31 30 31
God man 337 344 280 377
Totalt 453 467 395 500

Åtaganden
Utse god man för ensamkommande barn 
inom fem arbetsdagar efter ansökan

100 % 100 % 100 % 100 %

Granska årsräkningar senast 30 juni 100 % Ej aktuellt 100 % 100 %

Årligen genomföra tre utbildningstillfällen 
för ställföreträdare

8 5 3 8

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150430

Utfall
160430

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet - - -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -0,4 -0,4 -1,6 -1,6 -
Överförmyndarkansli -0,3 -0,4 -1,2 -1,2 -
Summa -0,7 -0,8 -2,9 -2,9 -
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Barn- och utbildningsnämnd
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 104,0 112,4 314,1 330,3
Kostnader -271,9 -289,4 -806,5 -825,7
(varav kapitaltjänst) (-2,3) (-2,1) (-5,8) (-5,8)
Summa -167,9 -177,0 -492,4 -495,4

   
Verksamhet
En arbetsgrupp har under 2015 gått igenom kommunens mottagande och utbildning av nyanlända barn 
och elever. Arbetsgruppen har tagit fram nya och reviderade rutiner samt förslag på en handlingsplan. An-
talet nyanlända barn och unga har medfört att mottagningsskolan har ett utökat antal förberedelseklasser.

1+1=3 är en satsning på strategisk samverkan för att minska utanförskapet och höja effektiviteten i den 
offentliga resursanvändningen. Satsningen drivs av Näringsliv Skåne som ett led i arbetet med ungas in-
träde på arbetsmarknaden. Arbetet i satsningen sker på olika nivåer och innefattar såväl verksamheternas 
arbete för att minska skolfrånvaro, som kommunens övergripande arbete med utveckling av strukturer för 
mål- och resultatstyrning. Projektet kommer att pågå till augusti och därefter ska kommunen avgöra om 
projektet löper vidare ytterligare ett år. 

Skolinspektionen kommer under 2016 att göra regelbunden tillsyn i Ystads kommun. Ett första informa-
tionsmöte hölls i mars där Skolinspektionen meddelade att Ystads kommun endast kommer att få tillsyn 
på huvudmannanivå och inte på skolnivå. Detta är en följd av kommunens goda resultat i Skolinspektio-
nens risk- och väsentlighetsanalys (kunskapsresultat, skolenkät med mera).

Kommunens medarbetarenkät analyseras i verksamheterna och en handlingsplan ska upprättas under maj 
månad.

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 177,0 mkr. Barn- och utbildningsnämnden 
uppvisar efter årets fyra första månader ett underskott mot budget motsvarande 12,4 mkr inklusive se-
mesterlöneskuld. Avvikelse mot budget exklusive semesterlöneskuld visar på ett överskott motsvarande 
0,8 mkr. 

Överskottet beror till en viss del på att för- och grundskoleområdena är extra försiktiga i sin användning 
av resurser så här tidigt på året. Ystad Arena har ett underskott på 0,8 mkr. Anledningen är uppstarten av 
kioskverksamheterna där flera inköp är gjorda. Personalkostnaderna överstiger budget gällande Arenahal-
larna. Kostnaderna var högre än budget redan innan flytten från samhällsbyggnadsnämnden. Arenahallar-
na saknar dessutom budget för inköp, vilket också påverkar resultatet. Det finns fler elever och fritidsbarn 
än budgeterat och mer resurser betalas ut till skolor vilket genererar ett underskott centralt. 

Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år redovisar ett överskott motsvarande 1,3 
mkr. De flesta skolor och förskolor har ett överskott till och med april. Detta kommer dock successivt att 
minska och ett antal skolor riskerar att få ett underskott i slutet av året. De skolor som riskerar att få ett 
underskott är de som startat mindre åldersklasser då grupperna varit för små. Detta är inte ekonomiskt 
hållbart, framförallt för skolor utanför Ystads tätort. Dessutom finns ett flertal skolor med elever som 
kräver extra stöd, vilket skolorna inte klarar av inom befintliga ramar. 

Den ekonomiska utvecklingen för året är svår att uppskatta. Utvecklingen är beroende av flera faktorer, 
framförallt av hur för- och grundskoleområdena lyckas anpassa sina kostnader utifrån det förväntade 
barn- och elevantalet avseende hösten. Skol- och förskoleområdena har en periodiserad budget och till 
hösten har de lagt en budget med mindre personal. Det råder en osäkerhet kring om alla skolor kommer 
att lyckas genomföra så stora förändringar.  

Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott motsvarande 3,0 mkr.
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Framtid
Underlag för det fortsatta arbetet med planering och uppförande av den nya förskola och skola i kv Verk-
mästaren fortsätter under 2016 med mål att byggnaden ska vara klar för inflyttning höstterminen 2018. 
Avvaktar kommunfullmäktige för beslut. 
 
Arbetet pågår för att färdigställa B-hallen på Ystad Arena.  

Under året kommer förvaltningen att behöva utreda lokalbehov utifrån demografi, kommunens planerade 
utbyggnad av Hedeskoga, utökat elevantal i Edvinshems- och Svarteområdet samt Kunskapsskolans utök-
ning till en årskurs 4-9-skola.  

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsök-
ning

Utveckla nya samverkansformer för att minska 
ungas arbetslöshet 

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasie-
skola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv 

Surbrunnsskolan ska vara klar höstterminen 2018

Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska 
vara mötesplats för alla

Ystads förskola och skola är kända för sin höga 
kvalitet

Aktiviteter för åtaganden pågår enligt plan och åtagandena bedöms vara uppfyllda per 161231. Undantag 
är Surbrunnsskolan där kommunfullmäktiges beslut i juni avgör fortsättning.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.

Fortsatt kommunal samverkan med filmverksam-
het

Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdo-
mars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år 
 
Ökad skolnärvaro 
 
Öka personalens (fklass-åk9) kompetens och fär-
dighet att möta och bemöta elever med problem-
skapande beteende.

Ökad samverkan med den idéburna sektorn

Ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete.

Gemensamt dokument som säkerställer överlämnande mellan grund- och gymnasieskola.

Projektet pågår enligt plan.

Utbildningsinsatsen pågår enligt plan. Verksamheterna positiva till fortsättning. Femårsplan är framarbe-
tad.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars 
utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år.

Ökad skolnärvaro 

Öka personalens (fklass- åk9) kompetens och 
färdighet att möta och bemöta elever med 
problemskapande beteende.

Möjliggöra för barn och unga att möta arbets-
marknaden

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasie-
skola, högskola och näringsliv.

Ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete.

Gemensamt dokument som säkerställer överlämnande mellan grund- och gymnasieskola.

Projektet pågår enligt plan.

Utbildningsinsatsen pågår enligt plan. Verksamheterna positiva till fortsättning. Femårsplan är framarbe-
tad.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti 

Fortsatt kommunal samverkan med filmverksam-
het 

Barngrupperna anpassas efter behov

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasie-
skola, högskola och näringsliv.

Nämnden följer årligen förskolors och skolors kva-
litetsarbete

Alla barn och unga ska ges möjlighet till en me-
ningsfull och aktiv fritid

Ökad samverkan med den idéburna sektorn

Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt in-
tresse för kulturella uttrycksformer samt för teknik 
och entreprenörskap

Aktiviteter pågår enligt plan.

Samverkansprocesser är påbörjade inom specifika områden, exempelvis nyanlända.

Fritiden inventerar samverkan och samverkansparter. Sommarlovsprogram kommer att framtas.
Långsiktigt arbete med en ständigt förändrad målgrupp.

Arbetet pågår enligt plan.

Erbjuda KomTeks verksamhet på flera platser i kommunen. Inventera samverkan och samarbetsparter.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personalpoli-
tik som främjar trivsel 
och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheter-
na för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens be-
hov.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Anpassa barngrupperna efter behov.

Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till 
miljöprogrammet.

Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.

Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.

Alla barn och unga ska ges möjlighet till en me-
ningsfull och aktiv fritid

Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska 
vara mötesplats för alla

Långsiktigt arbete som pågår enligt plan.

Plan för implementering pågår. Riktlinjer för beslut hos nämnder.

Barnrättsgruppen träffas kontinuerligt. Folkhälsoberedningen ansvarar för barnrättsarbetet i kommunen.

Fritiden inventerar samverkan och samverkansparter. Sommarlovsprogram kommer att framtas. 
Långsiktigt arbete med en ständigt förändrad målgrupp.

Pågående arbete. Kompetensutveckling sker i början av juni. Marknadsföringsplan utarbetas under hösten.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

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

Den ekonomiska prognosen är att barn- och utbildningsnämnden kommer få ett underskott motsvarande 
3,0 mkr. Bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden inte kommer att nå det ekonomiska målet på 
grund av ökat barn- och elevantal.
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Personal
Det är något högre frisknärvaro 2016 jämfört med föregående år samma period. Antal tillsvidareanställda 
har ökat på grund av ökat behov av personal.  

 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Förskola 1 318 1 346 1 324 1 310
Förskoleklass 286 290 292 290
Grundskola 2 519 2 575 2 530 2 585
Fritidshem 1 119 1 207 1 069 1 240
Särskola 39 43 39 43
- varav egna elever i särskola 24 26 22 26

   
Besökare badanläggningar 157 496  54 477 150 000 150 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150430

Utfall
160430

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,3 -0,2 -0,6 -0,6 -
Ledning och administration -2,4 -2,8 -8,4 -8,4 -
Barnomsorg och utbildning 
i åldern 1-16 år -153,3 -155,0 -428,6 -431,1 -2,5

Fritidsverksamhet -12,0 -19,0 -54,8 -55,3 -0,5
Summa -168,0 -177,0 -492,4 -495,4 -3,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

IT-satsning, grundskolan 0,0 -1,0 -1,0 -
IT 1:1 -0,2 -4,8 -4,8 -
Summa -0,2 -5,8 -5,8 -
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Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 1,1 1,3 4,4 4,4
Kostnader -12,0 -12,0 -33,5 -33,5
(varav kapitaltjänst) (-0,2) (-0,2) (-0,7) (-0,7)
Summa -10,9 -10,7 -29,1 -29,1

   
Verksamhet
Det nyinredda biblioteket invigdes med en stor biblioteksfest i två dagar helgen den 9 och 10 april. 4 000 
besökare kom och tog del av ett fullmatat aktivitetsprogram, gott kaffe, god tårta och en härlig stämning.

Ystads bibliotek har erbjudit Café Språka - Language Café med 50-60 deltagare varje vecka. 

Kulturrådet beviljade bidrag till Möt bokfantasin tillsammans varje dag! Samtlig förskolepersonal, både 
från de kommunala och de enskilda förskolorna, har varit erbjudna plats i workshops med högläsning i 
fokus på stadsbiblioteket och 234 anställda deltog. 

På de mindre biblioteken i Köpingebro, Löderup och Svarte har aktiviteter som Boktips till kaffet för 
vuxna och Sagostundscafé för barn med föräldrar framgångsrikt prövats. På Glemmingebro bibliotek har 
en ny biblioteksansvarig introducerats.

Bibliotekschefen presenterade biblioteksutredningen Bättre biblioteksverksamhet till alla i Ystads kommun! 
på kulturnämndens februarisammanträde. 

Ystads konstmuseum har sedan den 1 februari ett regionalt uppdrag att ansvara för Bästa Biennalen. Mu-
seet har producerat och visat den retrospektiva utställningen Konstruktioner i samklang av Inger Ekdahl 
(1922-2014). Halva utställningen består av Konstmuseets egna verk som Ekdahl donerat. På kvällen den 
9 mars bjöd Konstmuseet i samarbete med Ystads konstförening in allmänheten till ett 80-årskalas där 
Ystads stadsbibliotek också medverkade.  Under våren har två Skapande Skola-projekt genomförts på 
Konstmuseet, ett med serieteckning samt ett mosaikprojekt som nu finns som en permanent utsmyck-
ning på Ystad Arena. Konstmuseet har också deponerat konst från samlingen på bland annat Löderups 
biblioteksfilial och stadsbiblioteket. 

Klostret har under perioden tömts och förberedelserna är i full gång inför världspremiären på den interna-
tionella musikarkeologiutställningen Archaeomusica. I förberedelserna ingår akustikåtgärder, bland annat 
i form av golvbeläggning i dormitoriet och avskärmning i klosterkyrkan samt planering inför nertagning 
av klosterutställning i kapitelsalen och beställning av tillfällig receptionsdisk till Archaeomusica. Diskus-
sioner om WiFi i klosterbyggnaden pågår. 

9 april visades My fair lady, ett gästspel från Malmö Opera, på Ystads Teater. Föreställningen var utsåld.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar efter årets fyra första månader ett nollresultat inklusive semesterlöneskulden och 
ett överskott motsvarande 0,3 mkr exklusive semesterlöneskulden. En stor del av de planerade arrange-
mangen under året har inte genomförts ännu, vilket skapar ett överskott. Kostnaderna för dem kommer 
dock att uppkomma senare under året. Biblioteket uppvisar ett underskott efter april månad, vilket till stor 
del beror på mindre intäkter än budgeterat samt högre lönekostnader än budgeterat på grund av arbetet 
med renoveringen. Även konstmuseet uppvisar ett mindre underskott, främst till följd av mer inköp än 
budgeterat under perioden.  

Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras inom tilldelade resurser. Resultatet är dock bero-
ende av om intäkterna under sommaren blir som budgeterat, framförallt för utställningen Archaeomusica 
på Klostret. 

Framtid
Konstmuseets stora sommarutställning, med verk av Johan Johansson, öppnar lördagen den 14 maj. Under 
hösten storsatsar Konstmuseet på vandringsutställningen Trekking in Time i anslutning till Eurorando, 
Europas största vandringsarrangemang. Diskussioner om behov och krav inför eventuell flytt av kultur-
magasinet pågår. Archaeomusica har världspremiär på Klostret den 6 juni. Planeringen inför Klostrets 
750-årsjubileum är i full gång. Sommarlovsaktiviteter kommer att ske på båda museerna.

Kulturnämnd
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Ystads bibliotek bjuder på sommaraktiviteter med läsning för barn med bland annat sommarlovskul med 
bokbussen, sommarbokenpicknick, mangaworkshop och experiment. Biblioteken erbjuder även aktivite-
ter för att stödja nyanlända i deras strävan att lära sig svenska. Under hösten sätter biblioteken ännu större 
fokus på utveckling av verksamhet för barn och unga.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning Genom ett rikt kulturutbud skapa attraktivitet 
inom besöksnäring och näringsliv.

Verka för ett beslut i kommunfullmäktige att vid 
nybyggnation ska 1 % av totala investeringen utgö-
ra konstnärlig gestaltning.
Införa kulturgaranti eller motsvarande i gymnasie-
skolan.

Arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till tillämpning av 1%-regeln i Ystads kommun. 
Processen är omfattande och beräknas vara klar först under 2017.

Arbetsgrupp har bildats för att ta fram utbud 2016 och strukturer för arbetet med kulturgaranti i gymna-
siet i framtiden.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Färdigställa biblioteksplan 2016.

Anordna kulturarrangemang för ungdomar i sam-
verkan med andra aktörer. 
 
Fortsatt samverkan med Ystads teater. 
 
Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti. 
 
Fortsatt kommunal samverkan med filmverksam-
het. 
 
Färdigställa biblioteksplan 2016.

I samverkan med Social Omsorg arbeta med inne-
hållet i kulturgarantin för äldre

Biblioteksutredningen har lett till att äskanden har lämnats till budgetberedningen. Beroende på budgetens 
utfall kommer nya satsningar att inledas 2017. Biblioteksplan kommer att färdigställas under 2016.

Aktiviteterna utförs enligt plan.

Pilotprojekt för kultur för äldre i hemmet kommer att genomföras under sommaren. Extern finansiering 
kommer att sökas för eventuella större projekt under 2017.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling och 
kvalitetsbedömning ska 
införas

Anordna kulturarrangemang för ungdomar i sam-
verkan med andra aktörer. 
 
Fortsatt samverkan med Ystads teater. 
 
Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti. 
 
Fortsatt kommunal samverkan med filmverksam-
het. 
 
Färdigställa biblioteksplan 2016.

Aktiviteterna pågår enligt plan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

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

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Kompetensutvecklingsdag planeras till i början av september.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folk-
hälsoprogrammet

Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till mil-
jöprogrammet.

Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.

Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.

Långsiktigt arbete som pågår enligt plan. 

Plan för implementering pågår. Riktlinjer för beslut hos nämnder.

Barnrättsgruppen träffas kontinuerligt. Folkhälsoberedningen ansvarar för barnrättsarbetet i kommunen.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt 
vidta åtgärder vid negativ budgetavvikelse
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Personal
Ny museichef på Klostret tillträdde i januari. Ny kulturutvecklare har rekryterats med tillträde 1 juni. 
Rekrytering av barnkulturutvecklare pågår.
 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Utlånade medier totalt 171 525 48 609 195 000 195 000
och per invånare 5,9 1,7 6,8 6,8
Antal betalande besökare, Ystads konstmu-
seum
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum

3 320

28 234

521

5 652

4 000

30 000

4 000

30 000
Antal betalande besökare, Klostret 8 579 681 19 000 19 000
Totalt antal besökare, Klostret 30 981 4 473 50 000 50 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150430

Utfall
160430

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet
Ledning och administration
Bibliotek- och kulturverk-
samhet

-0,2
-1,3

-9,4

-0,1
-0,9

-9,7

-0,5
-2,1

-26,5

-0,5
-2,1

-26,5

-
 -

-
Summa -10,9 -10,7 -29,1 -29,1 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Stadsbiblioteket, hyllor -1,1 -2,3 -2,3 -
Summa -1,1 -2,3 -2,3 -
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Gymnasienännd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 6,1 125,0 362,3 362,3

Kostnader -48,8 -164,9 -492,1 -491,5
(varav kapitaltjänst) (-) (-0,7) (-2,5) (-2,5)
Summa -42,7 -39,9 -129,8 -129,2

   
Verksamhet
Ystad Gymnasium är sedan 1 januari 2016 nämndens fulla ansvar. Här finns de nationella program som 
anordnas för ungdomar och även samtliga fyra introduktionsprogram. Språkintroduktionen är det intro-
duktionsprogram som ökar mest. Från att ha en planerad volym på ungefär 60 elever, finns i april cirka 
160 elever inskrivna. Denna siffra förändras varje vecka och detta är en stor utmaning.

De nationella programmen bedrivs utifrån den plan och volym som bestämdes inför läsåret 15/16. Utöver 
dessa program finns också teknikprogrammets fjärde år, som startades för första gången hösten 2015. 
Denna satsning har medfört ett utökat samarbete med branschens företag både i Ystad och i kranskom-
munerna. Detta utökade samarbete med näringslivet börjar även finnas på andra program, exempelvis på 
ekonomiprogrammet. Andra aktiviteter såsom näringslivsfrukostar och studiebesök ökar också den öm-
sesidiga förståelsen mellan skolan och verksamheterna. Utvecklingen av det arbetsplatsförlagda lärandet, 
APL, för yrkesprogrammen har fortsatt och de stadsbidrag som beviljats har bidragit till att bland annat 
bedömningen har blivit mer formaliserad och likvärdig.

Inom vuxenutbildningen har arbetet fortsatt för att kunna implementera en ny läroplan. Inom gymnasiear-
betslaget innebär detta exempelvis att det ska finnas studiehandledningar till samtliga kurser som erbjuds. 
Detta för att alla elever ska kunna läsa i egen takt och enligt egen tidsplanering. 

SFI-utbildningen fortskrider både i Ystad och i Simrishamn. Än så länge har inte antalet elever ökat något 
nämnvärt. 

Vissa av de arbetsmarknadsåtgärder som finns har varit svåra att genomföra beroende på att regelverket 
kring dem har begränsat antalet ungdomar som kan bli aktuella. Exempelvis har det varit svårt att hitta 
ungdomar som kan omfattas av de så kallade traineeplatserna.       

Ekonomi
Ystads köp av gymnasieplatser är för januari till april totalt sett i balans under förutsättning att Migra-
tionsverket och Ystads kommun ersätter gymnasienämnden för de asylsökande elevernas skolgång.

Ystad Gymnasium prognostiserar efter fyra månader ett överskott på 0,6 mkr. Detta beror på att samhälls-
programmet har gjort vissa effektiviseringar och att språkintroduktionen inte har hunnit anställa personal 
allteftersom nyanlända elever har påbörjat sin utbildning.

Verksamheten inom Forum Ystads område visar efter första tertialet en budget i balans.

Framtid
Ystad Gymnasium har goda ansökningssiffror inför kommande årskurs ett. Dessa har ytterligare förbätt-
rats under den pågående omvalsperioden. Detta gör att det programutbud som beslutats av gymnasie-
nämnden kommer att kunna genomföras planenligt med god kvalitet och med en budget i balans.

Vissa omflyttningar av arbetslag kommer att ske inför hösten. Detta för att skapa en optimal lokalanvänd-
ning, framför allt på Österport. Här finns språkintroduktionen och det ökade antalet elever har gjort att 
fler lokaler behöver användas för detta program.

På Forum Ystad har arbetet med arbetsmiljöenkäten varit intensivt i olika samverkansformer och detta 
kommer förhoppningsvis att skapa arbetsro för alla parter. Då kan kraft och energi läggas på att utveckla 
undervisningen och att ta sig an de nya utmaningar som kommer. En av dessa utmaningar är en förväntad 
elevökning på SFI. Efter hand som de asylsökande får sina uppehållstillstånd ska de också genomföra SFI-
undervisning och detta kommer sannolikt att öka kravet på utbildningsplatser.

Vårbudgeten har också inneburit att förutsättningarna för vissa aktiviteter och stöd förändrats och där-
med kommer verksamheten på arbetsmarknadsenheten också behöva förändras. 
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning Införande av kulturgaranti på gymnasiet.

Redan 2015 genomfördes en konsert för alla gymnasieelever i Rådhusparken. Detta evenemang kommer 
att genomföras även våren 2016. Dessutom har en grupp bildats för att samordna kulturinsatserna på 
gymnasiet. Det finns konkreta planer på aktiviteter inför hösten 2016 och därmed anses kulturgarantin 
vara införd på gymnasiet 161231.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Kontinuerlig uppföljning av barn- och ungdomars 
utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år

Gemensamma riktlinjer för hur överlämningar från olika stadier ska ske har föreslagits och kommer att 
förfinas och implementeras under hösten 2016. Detta kommer att ge barn och ungdomar större möjlighet 
att få förutsättningar att nå måluppfyllelse i nästa verksamhet. Arbetet mot detta mål kommer alltid att 
behöva justeras och kompletteras.   

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Möjliggöra kombinationen av arbete och studier.

Möjliggöra för barn och unga att möta arbetsmark-
naden.

Forum Ystad har i sin verksamhet anammat de statliga insatser som finns för att minska ungdomsarbets-
lösheten. Exempelvis har förutsättningar för traineeplatser skapats.
På yrkesprogrammen finns APL, där delar av undervisningen genomförs ute på arbetsplatserna. Utöver 
detta har samarbetet med näringslivet utökats inom många områden på gymnasiet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling och 
kvalitetsbedömning ska 
införas

Utökad samverkan mellan grundskola-gymnasie-
skola, högskola och näringsliv.

Gemensamma riktlinjer för överlämning mellan olika parter i kommunens utbildningssystem har arbetats 
fram och kommer att implementeras under hösten 2016. 
Utökad kontakt med näringslivet har initierats. Verksamheterna bjuds in till skolan och vissa aktiviteter, 
exempelvis näringslivsfrukostar arrangeras ibland på skolan. Fjärde teknikåret har stora delar av sin un-
dervisning förlagd på företagen och ekonomiprogrammet har börjat ta ytterligare kontakt med näringsli-
vet. 
Utvecklat samarbete finns med Lunds universitet och gymnasiet.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

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

Kompetensutveckling erbjudas utifrån verksamhet-
ens behov.

En plan för kompetensutveckling finns kopplad till de lång- och kortsiktiga mål som finns för verksam-
heten.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folk-
hälsoprogrammet

Följa Kou miljöprogram

Policy för hållbar mat känd

Stärka barns rättigheter

Handlingsplanen för fossilbränslefria fordon är känd och kommer att följas efter hand som fordon byts ut.
Policyn för hållbar mat är känd och efterföljs av den lokala matsalen.
Formellt beslut taget att elever från Ystad Gymnasium ska delta i ungdomsfullmäktige.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt 
vidta åtgärder.

Det genomförs månadsvisa ekonomiska uppföljningar, där utfallet diskuteras mellan ekonom och ansva-
rig. 

Personal
Antal årsarbetare har ökat från 2015 på grund av Ystad Gymnasiums verksamhetsövergång till Ystads 
kommun. 
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150430

Utfall
160430

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Gymnasieverksamheten -35,2 -32,5 -108,7 -108,0 0,7
Vuxenutbildning o arbets-
marknad

-7,5 -7,4 -19,5 -19,6 -0,1

Övergripande 0 0 -1,6 -1,6 -
Summa -42,7 -39,9 -129,8 -129,2 0,6

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Anpassning lokaler 0 -2,0 -2,0 -
Summa 0 -2,0 -2,0 -
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Myndighetsnämnd
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

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

   
Verksamhet
Antalet inkommande ärenden har varit fortsatt högt. Under perioden inkom 230 ansökningar om bygglov, 
fem ansökningar om förhandsbesked samt 36 anmälningsärenden. Under perioden har 112 beslut fattats 
på delegation. Snittiden från att ärendet varit komplett till att ärendet beslutats och expedierats ut till 
medborgaren var femton arbetsdagar. Detta inkluderar de ärenden då remisser skickats ut eller ärendet 
varit på grannehörande.

I 51ärenden av de 112 begärdes komplettering. I snitt har det tagit elva arbetsdagar från att ansökan kom 
in till att begäran om komplettering skickats ut. Genomsnittstiden för sökanden att återkomma med de 
handlingar som begärdes i kompletteringsbegäran är 23 dagar.

Antal slutliga slutbesked för bostäder för tertial 1 var sju enbostadshus. Som jämförelse kan anges att det 
under perioden beviljades bygglov för sex enbostadshus, ett radhus och två kedjehus. För perioden indi-
kerar det en för låg nivå i förhållande till tillväxtmålet och ambitionen att främja 150 nya bostäder per år.

Verksamheten under årets fyra första månader har påverkats av att flera tjänster varit vakanta, varför det 
har varit svårt att hålla en god service till medborgarna. Tillgängligheten på telefon och för besök har varit 
begränsad. När de vakanta tjänsterna nu tillsatts med kompetent personal är tillgängligheten för svar på 
frågor och hjälp i processen av högsta prioritet.

Hanteringen av frågor och ärenden rörande tillfälligt boende har tagit mycket tid i anspråk. Bristen på 
vägledning från högre myndigheter har försvårat handläggningen, men under perioden har det kommit 
klarlägganden som enheten har tagit del av från Boverkets kunskapsbank och seminarier och Länssty-
relsen. Allmänhet och fastighetsägare har i sin tur efterfrågat information från bygglovsenheten om hur 
regelverket ska tillämpas.

Inför bytet av system för digital arkivering har behovet av samordning med hela kommunen identifierats. 
Det finns stora fördelar med att få ett gemensamt arkivsystem för kommunen, utan att bygglovsverksam-
hetens särskilda krav åsidosätts. Kontakten med leverantörer fortsätter för att hitta referenser och under-
söka tekniska möjligheter. Bygglovsenheten har påbörjat övergången till en digital bygglovsprocess genom 
medverkan i ett projekt som drivs av Boverket. 

Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med att förtydliga informationsmaterial och skapa goda förutsätt-
ningar för att ansökningar skall vara så kompletta som möjligt när de lämnas in. Enheten arbetar fortsatt 
med lättillgänglig information via hemsidan som är den viktigaste kanalen för att nå de sökande. 

Ekonomi
Årets fyra första månader visar på en budget i balans för politisk verksamhet och en negativ avvikelse för 
bygglovsverksamheten på 0,1 mkr. Avvikelsen beror på semesterlöneskulden som är hög i början av året 
men som minskar med semesteruttagen. Vid en jämförelse med motsvarande period 2015 är intäkterna 
lägre, vilket förklaras av att det inte fakturerats för några större ärenden i år. Det finns större ärenden un-
der handläggning. Helårsprognosen för myndighetsnämnden är en budget i balans.

Framtid
Under 2016 förväntas enheten handlägga fler ärenden för större byggnationer och flerbostadshus. Paral-
lellt med det fortsätter antalet ärenden rörande om- och tillbyggnader av småhus att öka. Det är av största 
vikt för nämnden att ny personal introduceras väl i arbetsuppgifterna och att kärnverksamheten med lov- 
kontroll och tillsynsärenden prioriteras. Nämnden har också avsatt medel för utbildning för att underlätta 
introduktionen av nyanställda.

Under de kommande åren förväntas bostadsbehovet vara osedvanligt högt, vilket innebär att antalet ären-
den och ärendens storlek kommer öka. Den stora utmaningen för kommunen blir att klara bostadbehovet 
genom att effektivisera varje led i processen, där bygglovsprövningen är en del. Bygglovsenheten kommer 
att förbereda för e-tjänster genom införandet av nya verksamhetssystem. Det långsiktiga målet är en helt 
digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. 
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsök-
ning

Främja och verka för det bostadspolitiska målet – 
150 nya bostäder ska byggas under året

100 % av delegationsärenden som är i enlighet 
med detaljplan och som är kompletta ska klaras 
under 5 veckors handläggningstid

Sju slutbesked har givits under första perioden. Aktiviteten med uppföljning klaras. Däremot har bristande 
bemanning med vakanser gjort att handläggningstiderna har förlängts och kompletteringarna blivit fler i 
jämförelse med föregående år. För perioden klaras åtagandet endast delvis. Nödvändiga åtgärder har vid-
tagits. När förvaltningen från och med mitten på maj är fullt bemannad ska åtagandet fullt klaras, men det 
dröjer till augusti-september innan kötiderna försvinner. Snitthandläggningstiden är 15 dagar på komplet-
ta ärenden, och har varit tio dagar tidigare. Handläggningstiden har förlängts och är lång i enskilda fall. 
86 % av loven klaras på fem veckor, vilket gör att målet för perioden inte klaras. Åtgärder vidtas med full 
bemanning från mitten av maj med förbättrade handläggningstider och service/tillgänglighet som följd. Då 
det finns ärenden med längre tider kan målet inte nås fullt ut för helår, vilket nämnden bör informera full-
mäktige om. Då åtgärder redan är vidtagna med full bemanning som följd krävs inte ytterligare åtgärder.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

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

Verksamhetsutvecklingen har inte utförts under tertial 1 på grund av vakanser i bemanningen. Aktivitet ett 
kommer att genomföras under året och det digitala arkivet att samordnas med en kommunövergripande 
satsning på digitalt arkiv. Nämnden avvaktar detta initiativ men går gärna före som pilotnämnd för digital 
arkivering.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

•Delta i tidigt kundmöte med berörda tjänstemän 
i komplexa ärenden innan ett enskilt ärende har 
kommit in och rapportera antalet kundmöten till 
nämnd                                                                

•Tekniskt samråd ska erbjudas inom 10 arbetsda-
gar från expedierat bygglov

Under tertial 1 har samordning vid komplexa ärenden skett enligt plan. Med en inspektör i tjänst har det 
varit svårt att tillhandahålla tekniska samråd på 10 dagar från att det begärs. Från mitten av maj förstärks 
inspektörsfunktionen med en ytterligare tjänst och för resterande del av året kan åtagandet klaras. Åtgärd 
för att hantera avvikelsen är redan vidtagen.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

Mätning av kundnöjdhet: 80 % av medborgarna 
som fått beslut i bygglovsärenden ska vara nöjda 
med service och bemötande

Införa en planerad tillsynsverksamhet

Att hantera bygglovsprocessen har varit prioriterat under tertial 1. Ingen nöjd kundundersökning är gjord. 
Den görs under hösten. Kvalitetsarbetet med mallar har endast påbörjats. Satsning för värdskap och servi-
ce har genomförts redan under 2015 och kommer att följas upp med utbildning under 2016. Aktiviteterna 
för kvalitetsutveckling med inriktning på service och bemötande samt planerade tillsynsinsatser kommer 
att klaras för helår.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kompetensutveckling 
ska säkras

Kompetensplaner upprättas i varje utvecklings-
samtal

Kompetensplaner upprättas inom ramen för utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplan som 
där upprättas. Målet klaras.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personalpolitik 
som främjar trivsel 
och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheter-
na för Ystad att vara 
en attraktiv arbetsgi-
vare

Frisknärvaron ska överstiga 97 %

Stadsbyggnadsavdelningen har en frisknärvaro för tertial 1 på 94,5 %. En handlingsplan för att bibehålla 
frisknärvaron över 97 % är framtagen och genomförs under året, vilket bedöms vara tillräcklig åtgärd för 
att klara målet. På helåret ska målet kunna nås.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Nämnden ska inom ramen för verksamhetsområ-
det verka för att statusen på kommunens sjöar, vat-
tendrag och hav ska bibehållas eller förbättras

Nämnden har hanterat fattade beslut om strandskyddsdispens, bygglov och förhandsbesked i enlighet med 
målsättningen.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Nämnden ska ha en kostnadstäckningsgrad på 70 
% för bygglovsenheten – det innebär att verksam-
hetens kostnader till 70 % ska täckas av intäkter 
för lovverksamheten och att nämnden ska skatte-
finansiera en mycket god service och information

Antalet inkommande lov är fortsatt god och flera stora lov väntas även under resterande år. Förvaltningen 
har haft flera vakanser varpå personalkostnaderna har varit lägre än budget. Samtidigt påverkar den lägre 
lovhanteringstakten även en fördröjning i utdebitering och intäktsflöde. Kostnadstäckningen bedöms dock 
vara över målsättningen både för period och år.

Personal
Frisknärvaron för perioden januari-april var 94,5 % för stadsbyggnadsavdelningen jämfört med 93,8 % 
motsvarande period föregående år. Under april tillträdde en ny bygglovschef och en ny bygglovsarkitekt. 
I maj tillträder två byggnadsinspektörer, varvid enheten är fullt bemannad efter snart ett års underbeman-
ning.

 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Antal bygglov 474 230 600 600
Antal samråd 162 46 200 150
Antal anmälan 129 36 50 100

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150430

Utfall
160430

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -
Bygglovsverksamhet -0,3 -1,0 -2,7 -2,7 -
Summa -0,5 -1,2 -3,1 -3,1 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Digitalt arkiv - -0,4 -0,4 -
Summa - -0,4 -0,4 -
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Samhällsbyggnadsnämnd
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 150,6 156,0 484,0 484,4
Kostnader -176,2 -181,1 -543,8 -542,1
(varav kapitaltjänst) (-38,7) (-43,0) (-124,7) (-124,7)
Summa -25,6 -25,1 -59,8 -57,7

 
Verksamhet
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Ystad går in i slutfasen. Efter dialog med länsstyrelsen 
lämnade de i april ett nytt granskningsyttrande. Antagandehandlingar och utställningsutlåtande har upp-
rättats. Inom projektet Fokus på byarna har avdelningen påbörjat arbetet med 2016 års projekt. Samhälls-
byggnadsnämnden beslutade att godkänna fokusprogrammet för Glemmingebro. Förstudien för besök-
scentrum Ebbas hus i Kåseberga har avslutats och nämnden informerades på aprilsammanträdet.

Inom detaljplaneringen pågår arbete med ett flertal detaljplaner. Sedan årsskiftet har två planer antagits, 
Fritiden 1 och Geijer 4. Planerna har blivit överklagade. Avdelningen fortsätter arbetet med de prioriterade 
planerna. I Västra Sjöstaden har skisser för bostadsdelen tagits fram men planen inväntar besked angående 
Trygghetens hus. Daggkåpan är under våren ute på samråd. I Södra Hedeskoga pågår arbetet med att ta 
fram samrådshandlingar och avsikten är att en förprojektering ska tas fram parallellt med planhandling-
arna. Avdelningen har även fått tre nya planuppdrag sedan årsskiftet; Vrakbåten (bostäder), Protonen och 
Surbrunnen 2:1. 

Arbetet med en GIS-strategi har påbörjats. Uppdrag gavs av kommunstyrelsen i mars och under april må-
nad har workshops hållits med ett drygt tjugotal deltagare. GIS-medarbetarna har fortsatt deltagit i olika 
uppdrag och arbetsgrupper, såsom uppdatering av kartan för den fördjupade översiktsplanen för Ystad 
och gjort en karttjänst för Ystadbostäder. 

Fastighetsavdelningen arbetar intensivt med att tillgodose behoven av HVB-boende för ensamkommande 
barn. Nektarinens HVB-boende har förstärkts med en inhyrd paviljong för ytterliga 12 boenden. Medel 
är avsatta och projektering för ytterligare ett nytt HVB-hem i den före detta administrationsbyggnaden på 
gamla sockerbruket pågår. 

Alla fribyggartomter i Källesjö, Nybrostrand och Köpingebro är sålda. Fyra nya tomter förbereds inför 
försäljning i Svarte. För Nybrostrand 19:10 pågår projektering av infrastrukturen och beräknas vara klar 
våren 2017. Exploatering pågår i Västra Sjöstaden etapp 2 och fortlöper enligt plan.

Projektering av infrastrukturen i Öja industriområde pågår och ett flertal entreprenörer har lämnat in 
anbud. Byggstarten planeras komma igång under sommaren 2016. Tomtförsäljning förväntas kunna ske 
under senare del av 2017.

För att förbättra vattenavrinningen har grusparkeringen söder om idrottsplatsen i Kåseberga gjorts i ord-
ning. Asfaltering av Segelgatan samt förbättring av angränsande ytor har gjorts i anslutning till projektet 
Anna Linds-plats. 

Renhållningsordning för perioden 2016-2020 har antagits och har tre viktiga fokusområden; hållbar 
konsumtion för minskade avfallsmängder, hållbar sortering med ökad återvinning och hållbar hantering 
för en renare miljö.
Ystads kommun är en av tre kommuner som deltar i ett pilotprojekt kring förebyggande av avfall, test och 
utveckling av metod. Bakgrunden är att det är få kommuner som har kommit igång med att förebygga sitt 
eget avfall. Kommunens bostadsbolag, Ystadbostäder, deltar i projektet som projektleds av avfallsenheten.
Under första tertialet har ytterligare cirka 650 villaabonnenter erbjudits att sortera ut sitt matavfall. 

Under början av året har mycket beskärningsarbete utförts på parkenheten. Arbetet med att lägga ut bryg-
gorna har påbörjats. Djurminneslunden i Dag Hammarskjölds park har anlagts och information kommer 
att läggas ut på hemsidan.

Det årliga förnyelseunderhållet av VA-nätet utförs enligt målsättningen i budget och plan att 0,4 % per år 
av vatten, spill- och dagvattenledningsnätet ska bytas ut. Sandskogen är ett område som är en del i VA-en-
hetens förnyelseplanering. Den första och största delen är det som har påbörjats och är ett område som 
sträcker sig från Sandskogens camping i väster till Bredasten i öster. 
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Arbetet med huvudledningarna i etapp 1 är i princip färdigt och inkoppling av en del stugor återstår. 
Hela området som planeras att förnyas innehåller cirka 600 sommarstugor, flera restauranger, spahotell 
samt en camping med stugby. Eftersom området är så stort är det uppdelat på fem år med start 2016. I 
samband med förnyelsen är det bestämt att samtliga stugor ska ha vattenmätare.

Serveringen av ekologiska livsmedel fortsätter utifrån de ekonomiska möjligheterna. Samhällsbyggnads-
nämnden beslutade 20 % ekologiskt under verksamhetsåret 2016, vilket enheten nu försöker uppfylla. 
Preliminär mätning kommer ske under första halvåret. 

Lokalvårdsenheten har utökats med en pooltjänst för att täcka upp frånvaron för personalen, ett steg för 
att minska arbetsstressen och genom det öka frisknärvaron.

Ekonomi
Prognosen per 31 december 2016 visar på ett överskott med 2,1 mkr för samhällsbyggnadsnämnden. 

Administration och utveckling prognositiserar överskott med 1,7 mkr. Överskottet hänför sig till kollek-
tivtrafiken och återhållsamhet med resurser. 

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott med 0,4 mkr som förklaras av reavinst vid fastighets-
försäljningen av Glemmingebro skola. Fastigheten såldes för 1,8 mkr med ett bokfört värde på 1,4, som 
avräknas vid bokslutet. Budgeten för larmkostnader prognostiseras med ett underskott, detta täcks upp av 
lägre energi- och akuta underhållskostnader.

Tekniska avdelningen prognostiserar en budget i balans men det finns avvikelser inom enheterna. Par-
kenheten och teknisk administration förväntas gå med underskott som täcks upp av överskott på ga-
turenhållning och gatubelysning. Mindre arbete med exploateringprojekten genererar lägre intäkter för 
parkenheten och ökade konsultkostnader för teknisk chef leder till underskott på teknisk administration. 
Lägre elpriser och lägre investeringstakt under året bidrar till överskott på gatubelysningen. Överskottet 
på gaturenhållning består främst av en vakant tjänst.

VA-enheten prognostiserar ett underskott på 3,0 mkr som bland annat beror på högre kostnader för slam. 
Prognosen baseras på att försäljning av vatten sker enligt budgeterad mängd. Avfall prognostiserar ett 
nollresultat. 

Efter april månad redovisar kost- och lokalvårdavdelningen ett negativt resultat på 0,2 mkr, varav -0,7 
mkr avser kostenheten och +0,5 mkr lokalvårdsenheten. Prognosen för helåret är en budget i balans för 
avdelningen. 

Stadsbyggnadsavdelningen har ett positivt resultat på 0,2 mkr som hänförs främst till översiktsplaner där 
avdelningen ännu inte haft några kostnader. Prognosen är ett nollresultat vid årets slut. 

Framtid
Arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Ystad fortsätter genom antagandehanteringen.  Av-
sikten är att den ska antas av kommunfullmäktige under försommaren 2016. Därefter är det av vikt att 
kommunen gör en aktualitetsprövning av den kommuntäckande översiktsplanen.

Både i Köpingebro och i Ystad behöver detaljplaner tas fram för att förverkliga visionerna från över-
siktsplanerna. För Köpingebro ska en handlingsplan visa i vilken ordning och på vilket sätt ärendena ska 
hanteras. I Ystad kommer planeringsprocessen för hamnen läggas upp i avsikt att få fram ett gemensamt 
planprogram för hela hamnområdet och för de detaljplaner som ska följa programmet. Under den närmas-
te framtiden ska stadsbyggnadsavdelningen prioritera planer med stor påverkan på bostadsförsörjningen, 
såsom Västra Sjöstaden etapp 3 och Hedeskoga.

Asfalteringarna enligt asfaltsplanen fortlöper. Glemmingebro är påbörjat och därefter följer Löderup.

Den nu gällande renhållningsordningen visar vägen för hela kommunens avfallsarbete. Pilotprojektet kring 
förebyggande av avfall med Ystadbostäder kommer att fortsätta under 2017, då en handlingsplan ska vara 
framtagen. Fler abonnenter kommer att erbjudas att sortera ut sitt matavfall under tertial två.
Flera aktiviteter i samarbete med andra verksamheter och organisationer kommer under året att arrangeras 
i syfte att förebygga, återbruka och återvinna avfall.

Vattenplanen för Ystads kommun är klar och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i mars månad att 
skicka ut vattenplanen på remiss fram till slutet av april. Fastställande av vattenplanen beslutas av kom-
munfullmäktige under hösten. Vattenplanen är styrdokument för hur VA-försörjningen ska förvaltas och 
utvecklas långsiktigt och hållbart. Planen sträcker sig fram till 2030 och följer därmed samma tidsramar 
som för vision 2030.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

1 % befolkningsök-
ning

• Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar 
behovet av bostäder och som möter marknadens 
behov                           
  • Upplåta kommunal mark för bostadsbebyggan-
de som bidrar till det bostadspolitiska målet att 
producera 150 nya bostäder per år 

• Nämnden ska försälja 5 000 m2 industrimark 
2016 och förbereda för en försäljning av 15 000 
m2 2017 och framåt                                
• Ta ställning till ett besökscentrum i Kåse-
berga efter färdigställandet av utredningen                                                
• Ta fram ett program för en tillgänglig och att-
raktiv stadsmiljö                

• Nämnden ska byta toppbeläggning på 3 % av det 
kommunala gatubeståndet
• Nämnden ska påbörja arbetet med trafikprogram 
för byarna och ta fram ett trafikprogram för en by 
i kommunen

Vid planerad nybyggnation i  nämndens regi ska 
möjligheten till konstnärlig utsmyckning beaktas

Arbetet sker enligt plan med de prioriterade detaljplanerna. Exploateringsprocessen har dock avvaktat 
tillträdande mark- och exploateringschef. Arbete ska ske under tertial 2 och 3, så även arbetet med översyn 
av nytt mark- och bostadsförsörjningsprogram. Arbetet med att påbörja utbyggnader av gator och vägar 
i Nybrostrand pågår med upphandling. Det är dock osäkert om försäljningsstart kan ske innan årsskiftet. 
Sammantaget bedöms aktiviteterna och därmed åtagandena i stort sett klaras för helåret.

Nämnden har fått information om utredningen för ett besökscentrum i Kåseberga, men inte tagit ställning 
till en fortsättning. Arbetsgruppen ska se över förslaget och försöka ta fram ett förslag med lägre kostnad 
och en aktör som vill bedriva besökscentrum på plats. Ingen industrimark har sålts under första perioden. 
Däremot har en projektering och kalkyl för Öja industriområde tagits fram och upphandling är i slutfasen. 
Ett direktiv har tagits fram för en översyn av stadsmiljöprogrammet. Arbetet har inte satts igång.

För att klara det ökade exploateringstrycket tillsätts en till projektledare. Likaså kommer kvalitetsarbetet 
med nytt stadsmiljöprogram att startas upp under delår 2. Inga andra åtgärder krävs. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader

Föra dialog med byalag och medborgare genom 
projektet Fokus i byarna - en by per år

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen föra en 
kontinuerlig strategisk planering

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmö-
ten där komplexa företagsärenden prioriteras och 
samordnas

Kommunala sommarjobb ska erbjudas



Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd

69

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

Nämnden ska arbeta med förbättrad service och 
bemötande inom förvaltningens verksamhetsom-
råden

Ta fram process för exploatering – från detaljplan 
till byggfärdig mark, med riktlinjer för markanvis-
ning, genomförandeavtal och marknadsföring

Fortsätta utveckla Ystadsstandarden för att 
tillhandahålla fastigheter till kommunens verksam-
heter som förbättrar deras möjlighet att bedriva 
verksamhet och nå verksamhetsmål

Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som 
tillgodoser skolans och omsorgens behov och 
måluppfyllelse samt främjar kommunens ekono-
miska och miljömässiga mål

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personalpoli-
tik som främjar trivsel 
och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheter-
na för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

Frisknärvaron ska öka, nämnden ska sträva mot 97 
%

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Arbetet med vattenplanen ska vara klar under 2016

Andelen nyinköpta/leasade fordon/år under 3,5 
ton som drivs med förnybara bränslen ska uppgå 
till 100 %.

Inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till 20 % 
mot totala livsmedelsbudgeten för- och grundsko-
lan

• En handlingsplan ska tas fram för att uppda-
tera vattenskyddsområden för Ystads kommuns 
vattentäkter                                 
• Kemikalieanvändningen ska minska inom lokal-
vården

Förse en fastighet med solenergi under 2016

Ta fram en avfallsplan som fastställs av kom-
munfullmäktige som utgår ifrån de prioriterade 
miljömålen

Färdigställa en cykelplan med förslag på förbätt-
ringar i trafikmiljön för cyklister

Arbetet med cykelplan har inte utförts under tertial 1 då flera större exploateringsprojekt prioriterats. 
Arbetet ska slutföras under 2016.



Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd

70

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Målsättningen är att planerade investeringar ska 
utföras enligt plan och 100 % vara upparbetat/
genomfört

Energianvändningen avseende mediaförsörjning 
i det kommunala fastighetsbeståndet ska minska. 
Max 146 kr/kvm

Planerade aktiviteter klaras enligt plan. Däremot närmar sig inte nämnden 100 % upparbetningsgrad. På 
grund av många tillkommande exploateringsprojekt, som måste prioriteras för att klara tillväxtmålet med 
befolkningstillväxt, måste delar av kommunens egna prioriterade investeringsprojekt skjutas något framåt 
i tiden. Nämnden redovisar sin prioritering för kommunfullmäktige via denna rapport. En till projektleda-
re ska tillsättas för att både klara exploateringsprojekt och prioriterade kommunala investeringsprojekt. 
Effekt av denna satsning får nämnden först under delår 3.

Personal
Frisknärvaron för perioden januari-april var 93,3 % jämfört med 92,8 % motsvarande period 2015.
Lastbilsförarna på tekniska avdelningen har genomgått utbildning i yrkeskompetens bevis. Krav på att 
utbildningen skall vara avklarad före september 2016.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Fastighetsavdelningen
Fastighetsunderhåll 143 * 150 150
Mediaförsörjning (kr/kvm) 145 * 146 146
Mark- plan- och exploatering
Tecknade köpeavtal privatpers 33 1 25 1
Försåld industrimark, kvm 1 800 - 5 000 -
Markanvisning exploatör 36 3 60 35
Stadsbyggnad
Antal antagna/godkända detaljplan 7 3 8 8
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade - - 1 1
Antal pågående detaljplaner 28 27 25 25
Antal program 1 - 1 1
Antal förrättningsförberedelser 11 5 10 10
Antal husutsättningar 100 41 50 50
Antal grundkartor 6 4 7 7
Antal nybyggnadskartor 77 33* 70 70
* varav 18 st enkla
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 067 * 6 900 6 900
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv. 244 * 240 240
Mängd matavfall, ton 1 083 * 1 400 1 400
VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 185 000 * 2 800 000 2 600 000
Antal kbm sålt vatten * * 2 200 000 2 200 000
Kost och lokalvårdsavdelningen
Antal portioner, skola, förskola (lunch) 609 239 * 600 000 600 000
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pensi-
onärer

29 684 * 25 000 25 000

Antal portioner, äldreomsorg, matdistribu-
tion

39 030 * 44 000 44 000

Inköp av ekologiska livsmedel i % mot tota-
la livsmedelsbudgeten för- och grundskola

18 % * 20 % 20 %

* Redovisas i årsbokslutet

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150430

Utfall
160430

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 -0,8 -0,8 -
Admin och utveckling -4,0 -4,3 -5,9 -4,2 1,7
Fastighetsavdelningen -3,7 -1,0 9,2 9,6 0,4
Stadsbyggnad -1,5 -2,0 -6,6 -6,6 -
Teknisk avdelning – trafik 0,7 1,0 3,8 3,8 -
Teknisk avdelning – gata 
och park

-14,5 -15,8 -52,7 -52,7 -

Teknisk avdelning – avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Teknisk avdelning – VA 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Kost- och lokalvårdsavd -2,3 -2,7 -6,8 -6,8 -
Summa -25,6 -25,1 -59,8 -57,7 2,1
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -2,4 -3,6 -3,6 -
Planerat fastighetsunderhåll -1,6 -11,0 -11,0 -
Ystad Arena -16,5 -134,6 -134,6 -
Samlingsprojekt beläggning -0,1 -7,6 -7,6 -
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -21,7 -62,8 -62,8 -
VA-utbyggnad -0,5 -29,8 -5,0 24,8
Övriga investeringar -13,3 -123,8 -83,5 40,3
Summa -56,1 -373,2 -308,1 65,1

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt Utfall totalt 
t o m 160430

Budget
totalt

Prognos
totalt

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -43,2 -44,5 -44,5 -

Ystad Arena -433,1 -505,0 -505,0 -

Ystads framtida vattenförsörjning -207,0 -215,0 -208,9 6,1

Utbyggnadsbehov Ystads ARV -143,4 -185,5 -185,5 -

VA-utbyggnad -0,7 -55,0 -55,0 -

• Energieffektiviseringsarbetet fortlöper med bland annat Löderupsgården, Konstmuseet och Bellevue 
där en solcellsanläggning installeras för att producera egen el.

• Österporthallen är riven och byggnationen av nya B-hallen fortlöper och beräknas vara klar vid års-
skiftet. Tidsplanen och slutkostnadsprognosen följs. 

• Ombyggnationen av Backaskolans kök är i projekteringsfasen och ombyggnaden beräknas starta till 
sommarlovet, klart i början av nästa år.

• Upphandling av ramavtalskonsult för bland annat projektering har genomförts. Det innebär att ett 
flertal anläggningsprojekt kan påbörjas under året.

• Under året färdigställs två av VA-enhetens största investeringsprojekt; Nedraby vattenverk och Sjöhög 
reningsverk. Projekten följer tidplan och budget. Slutredovisning av Nedrabyprojektet görs under 
hösten 2016 och Sjöhögprojektet slutredovisas under hösten 2017.

• Upphandling av ramavtal för relining av vatten-, spill och dagvattenledningar är klar och kontrakt 
har skrivits med två entreprenörer. Målsättningen att planerade investeringar ska utföras enligt plan 
och att 100 procent upparbetat/genomfört kan därmed uppnås för förnyelseunderhållet av VA-nätet.
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Socialnämnd
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 60,1 76,4 64,1 207,4
Kostnader -254,6 -263,9 -628,6 -771,5
(varav kapitaltjänst) (-0,5) (-0,8) (-2,1) (-2,4)
Summa -194,4 -187,5 -564,5 -564,1

Verksamhet
Tillgången till lediga platser på särskilda boenden är fortfarande god. Det innebär att beslut kan verkställas 
genast. Inom LSS finns flera ej verkställda boendebeslut och dessa kommer inte kunna verkställas förrän 
boendet Havsblick är klart. Under januari tillkom 11 nyanlända ensamkommande, totalt har kommunen 
ansvar för 132 ensamkommande. Den nya bosättningslagen trädde i kraft 1 mars, kommunens nyckeltal 
för 2016 är att 95 personer ska erbjudas boende i kommunen. Förvaltningen representerar i den kom-
munövergripande gruppen för bostadsförsörjning som har i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Om 
bostäder inte kan erbjudas blir nämnden ytterst ansvariga för att ordna ett tak över huvudet för enskilda 
och familjer. Personalförsörjningen inom IFO är fortsatt ansträngd och trots budgettillskott finns svårighe-
ter att besätta alla tjänster. Vikarieanskaffning inför sommaren inom samtliga verksamheter är i full gång 
och tillgången på personalresurser varierar. Inom hälso- och sjukvård kommer en del tjänsteköp avseende 
sjuksköterskor att tillkomma. På grund av utökningen av antalet socialsekreterare har förvaltningen sam-
lokaliserat personal tillfälligt. Detta är ingen hållbar lösning och förvaltningen ser därför över möjligheten 
att hitta nya kontorsolkaler. Även hemtjänstens lokaler ses över med anledning av arbetsmiljöverkets krav 
gällande arbetskläder.

Ekonomi
Socialnämndens prognos efter första tertialet visar på ett överskott med 0,4 mkr. 

Prognosen för gemensam verksamhet är ett resultat i balans. 

Prognosen för avdelningen för Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri visar på ett underskott med 1,3 mkr. 
Det beror främst på att verksamheten behövt höja bemanningen på några gruppboende på grund av ökad 
vårdtyngd.

Individ och Familj prognostiserar ett överskott med 7,0 mkr varav 3,6 mkr hänförs till enheten för ny-
anlända. Färre externa placeringar av barn och unga och en minskning av de öppna insatserna innebär 
överskott i verksamheterna. Vakanser och sjukskrivningar inom barn- och familjeenheten bidrar också till 
överskottet. Verksamheter som prognostiserar underskott är externa placeringar av vuxna missbrukare, 
familjehem och kostnader för hyresgaranti.

Prognosen för Vård och Omsorg visar på ett underskott med 3,4 mkr. Underskottet beror främst på ökade 
kostnader inom hemtjänst och särskilda boende samt en extern placering som det inte är fullt budgeterat 
för. Prognosen är något förbättrad jämfört med föregående månad eftersom avdelningen planerar att till-
fälligt under andra halvan av året stänga en enhet på ett av de särskilda boendena på grund av överskott 
av platser. 

Avdelningen Hälsa och Stöd prognostiserar ett underskott med 1,9 mkr. Underskottet beror främst på 
ökade kostnader för ett större ärende av bostadsanpassning. Försämringen av prognosen i jämförelse med 
föregående månad beror främst på ökade personalkostnader för enhetsgemensamt.

Framtid
Den nya överenskommelsen avseende hälso- och sjukvårdsavtalet kommer upp till nämnden och fullmäk-
tige under våren. Revideringen av ledningssystemet för kvalitet planeras att slutföras under hösten. Inom 
särskilt boende kommer möjligheten att centrera resurserna att ses över i syfte att minska kostnaderna. Ar-
betet fortsätter inom samtliga verksamheter med att effektivisera i syfte att frigöra resurser för att nå och 
hålla en budget i balans. Arbetet med att planera boende för nyanlända med permanent uppehållstillstånd 
fortsätter i samverkan med övriga förvaltningar och bolag.

Personalförsörjningsfrågan är ständigt högaktuell inom verksamheterna. Förvaltningen driver verksamhet 
alla årets timmar och dagar, vilket ställer höga krav på bra insats- och personalplanering. Förvaltningen 
konkurrerar med flera aktörer och då behöver arbetet med att öka kommunens attraktionskraft intensifie-
ras. Det gäller främst för den personal som förvaltningen redan har anställd och som fortsättningsvis vill 
behållas, då de är våra främsta förespråkare och ambassadörer för den verksamhet som bedrivs.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Individens delaktighet och inflytande ska stärkas

Förvaltningens verksamheter arbetar aktivt med att säkerställa den enskildes delaktighet och inflytande 
i myndighetsutövningen och i verkställigheten av tjänster. Förvaltningen har sedan många år framtagna 
tjänste- och omsorgsgarantier, dessa håller på att revideras och kommer att följas upp under året.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

Utveckla ledningssystem för kvalitet, alla brukare 
ska ha en genomförandeplan och en utsedd hand-
läggare/ kontakt-man                          

Alla verksamheter ska bedriva förebyggande arbete

Arbeta strategiskt långsiktigt i samverkan internt 
och externt.

Det befintliga ledningssystemet håller på att revideras genom att tydliggöra förvaltningens viktigaste pro-
cesser. En förvaltningsövergripande grupp är tillsatt bestående av utvecklingsledare från respektive avdel-
ning. Efter sommaren tillsätts en funktion som kvalitetsutvecklare med uppdraget att hålla samman led-
ningssystemet samt leverera årliga kvalitetsbokslut. Det förebyggande arbetet används som en metod och 
ett förhållningssätt i det ordinarie arbetet. Specifika insatser som avser ge stöd till utsatta grupper bedrivs 
inom ramen för intern och extern samverkan. För att vara bättre rustad för framtiden har förvaltningen 
tagit fram en plan som beskriver de utmaningar som finns inom nämndens samtliga ansvarsområden. Pla-
nen kommer att utgöra en grund inför nämndens årliga analysarbete.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

En god personalpoli-
tik som främjar trivsel 
och arbetsprestationer 
samt ökar möjligheter-
na för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

Tillgodose behovet av personal med rätt kompe-
tens och erfarenhet.

Ökat inflytande och delaktighet för personal.

Öka frisknärvaron

Verksamheterna arbetar med kompetensutvecklingsplaner både individuellt och på gruppnivå. Tillgången 
till kvalificerad personal minskar vilket gör att innehållet i tjänsterna kommer att ses över för att se om 
arbetsuppgifter kan läggas på andra personalkategorier. Varje verksamhet har i samarbete med fackliga 
representanter fört diskussioner om att öka frisknärvaron. Nämnden har låtit göra en genomlysning av 
sjukfrånvaron och till den kommer en handlingsplan tas fram.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
samheter ska arbeta 
utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Säkra kvinnojours-verksamheten  

Målet med att säkra kvinnojourens verksamhet är ekonomiskt säkerställt. Miljö och folkhälsoprogram-
mens handlingsplan följs kontinuerligt upp av förvaltningen.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160430

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

-Uppnå en kostnadseffektiv verksamhet i enlighet 
med gällande lagstiftning inom befintlig budgetram.  
-Den direkta patient- och brukarnära tiden ska öka                           
-Utveckla metoder för att undvika externa place-
ringar

Förvaltningen arbetar ständigt med att effektivisera sin verksamhet inom ramen för lagstiftarens intent-io-
ner. Inom vård och omsorg följs den brukarnära tiden upp kontinuerligt via verksamhetssystem, för häl-
so- och sjukvården saknas än så länge detta instrument. För att undvika externa placeringar främst inom 
IFO-området sker uppföljningar tätare samt att möjligheten till att öka på öppenvårdsinsatserna ses över.

Personal
Frisknärvaron var något högre i april. Arbete med att ta fram en handlingsplan för att öka frisknärvaron 
pågår i samarbete med personalenheten.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160430

Budget
2016

Prognos
2016

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 83 84 86 84
Korttidsboende
-Antal helårsplatser
Vuxna 1 0 3 0
Barn o unga 7,2 7,0 10 7,0
Minst andel nöjda i brukarenkät ** ** >80% >80 %

Individ och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd 319 177 360 360
Antal vårddygn i hem för vård eller boende
- vuxna 4 300 924 2 500 3 000
- Barn 2 802 671 2 850 1 700
Antal vårddygn i familjehem 12 595 4 611 11 900 12 700
Minst andel nöjda i brukarenkät >90 % ** >80 % >80 %

Vård och Omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
- antal helårsplatser* 296 290 318
Korttidsplatser
- Antal helårsplatser* 17 20 20
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser* 2,8 2 1,0
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 
%)

6 723 2 182 6 960

Minst andel nöjda i brukarenkät >94,6 % ** >80%

Hälsa och stöd
Minst andel nöjda i brukarenkät 94,6 % ** >80% >80 %

* Utfall avser faktiska beläggningen, budget avser budgeterat antal platser.
** Ingen mätning
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150430

Utfall
160430

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,4 -0,4 -1,2 -1,2 0,0
Gemensam verksamhet -18,4 -18,3 -26,7 -26,7 0,0
Entreprenad -6,9 -6,1 -18,1 -18,1 0,0
Funktionsnedsatta och Soci-
alpsykiatri

-38,7 -38,8 -120,2 -121,5 -1,3

Individ och Familjeomsorg -25,7 -18,6 -74,9 -67,9 7,0
Vård och Omsorg -80,0 -79,5 -246,2 -249,6 -3,4
Hälsa och Stöd -24,3 -25,8 -77,2 -79,1 -1,9
Summa -194,4 -187,5 -564,5 -564,1 0,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Trygghetslarm -0,5 -1,0 -1,0 0
Inventarier Havsblick Lichton 0,0 -0,5 0,0 0,5
Inventarier Löderupsgården 0,0 -0,3 0,0 0,3
Nytt äldreboende, projektering 0,0 -2,0 0,0 2,0
Nytt trapphusboende 2017 0,0 -10,0 0,0 10,0

Nämndsinvesteringar
Datautrustning, inventarier -0,3 0,0 -1,5 -1,5
Seniorernas hus -0,2 0,0 0,0 0,0
Summa -1,0 -13,8 -2,5 11,3
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150430

Utfall 
160430

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 562,3 596,1 1 816,6 1 815,2
Kostnader -106,1 -120,0 -444,5 -408,9
(varav kapitaltjänst) (-0,1) (-0,1) (-10,5) (-10,5)
Summa 456,2 476,1 1 372,1 1 406,3

Ekonomi 
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en positiv avvikelse mot budget med 
34,2 mkr.

Skatteintäkter
Skatteintäkter är beräknat efter cirkulär 16:7 från Sveriges Kommuner och Landsting daterat 2016-04-28 
och har ett överskott med 7,0 mkr. Den största orsaken till detta är att kostnaderna för LSS-utjämningen 
förväntas bli 8,6 mkr lägre än budget.

Pensionskostnader
Årets kostnader för pensioner förväntas ge en negativ avvikelse på 1,5 mkr.

Finansnetto
Finansnettot förväntas bli 12,3 mkr bättre än budget. Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäk-
ter och räntekostnader. Räntenivån är väldigt låg i Sverige. Kalkylerna för räntekostnaderna år 2016 gjor-
des under våren 2015. Under 2015 gjorde Riksbanken tre räntesänkningar ned till -0,35 %. Den låga rän-
tenivån har stor påverkan på kommunens finansnetto dels då ungefär 255,0 mkr av den totala låneskulden 
på ungefär 2 321,7 mkr har rörlig ränta, dels då flera lån med fast ränta har satts om under år 2015. 

Kommunen har även fått en utbetalning från Kommuninvest på 4,4 mkr för ränta och överskottsutbetal-
ning som förbättrar resultatet med hela beloppet. Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att erlägga 
särskild medlemsinsats under år 2015 för att helt fullgöra den obligatoriska insatsen, vilket betyder att 
hela årets utbetalning blir en finansiell intäkt. Tidigare år har överskottsutbetalningen i huvudsak gått till 
att öka kommunen medlemsinsats.

Övrigt
Kommunen har erhållit 34,8 mkr i statsbidrag för flyktingmottagande, varav 2,7 mkr fördelades till 2015 
och 32,1 mkr till 2016. Nämndernas sammanlagda bedömning är att under 2016 kommer merkostnader 
uppgå till sammanlagt 20,1 mkr. Således återstår 12,0 mkr av statsbidraget att fördela ut. Nämnderna har 
utöver merkostnaderna ansökt om satsningar uppgående till 11,2 mkr. Vid bedömning av satsningarna 
behöver hänsyn tas till eventuella oförutsedda kostnader, samt beakta satsningar som kan få ekonomiska 
konsekvenser under kommande år. I den ekonomiska uppföljningen för det första tertialet betraktas de 
12,0 mkr som resultatförbättrande i förhållande till budget med hela beloppet.
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