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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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Förvaltningsberättelse

Periodresultat
Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för årets 
första åtta månader på 21,8 mkr. För motsvarande period 
förgående år redovisades ett positivt resultat med 42,8 
mkr. I periodresultatet ingår en minskning av semesterlö-
neskulden med 15,3 mkr sedan årsskiftet. Om man bort-
ser från semesterlöneskuldens påverkan på resultatet så 
är kommunens resultat 6,5 mkr.

Helårsprognos
Årets förväntade resultat för 2015 blir ett överskott på 3,9 
mkr. Det är 4,5 mkr sämre än den ursprungsbudget som 
beslutades för 2015, där årets överskott var 8,4 mkr. Det 
budgeterade resultatet, efter kompletteringsbudgeten, 
uppgår till 5,6 mkr.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas 
sammanlagt uppgå till minus 9,1 mkr. Det finns en stor 
negativ avvikelser och det är socialnämnden som har mi-
nus 12,5 mkr i sin prognos. Därutöver förväntas negativ 
avvikelse inom barn- och utbildningsnämnden med 2,0 
mkr, kulturnämnden med 0,4 mkr och gymnasienämnden 
med 1,0 mkr. En positiv avvikelse förväntas inom ledning 
och utveckling med 2,6 mkr, samhällsbyggnadsnämnden 
med 3,5 mkr och myndighetsnämnden med 0,7 mkr. En 
positiv budgetavvikelsen på totalt 7,4 återfinns inom fi-
nansiering och kommungemensamt. 

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

 Kommunens avstämning mot 
 kommunallagens balanskrav, mkr
 
 Prognostiserat resultat enligt resultaträkning 3,9
 Realisationsvinst, anläggningstillgångar -1,5
 Prognostiserat resultat efter balanskravsjusteringar 2,4

I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns prognos-
tiserade resultat uppfyller det lagstadgade balanskravet. 
Realisationsvinster i samband med försäljningar av an-
läggningstillgångar ingår inte i det justerade resultatet.

Utveckling av skatteunderlaget
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av lö-
neinkomster. Över en längre period finns ett tydligt sam-
band mellan antal arbetade timmar och förändringen av 
skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen och löne-
ökningstakten är därför de faktorer som har störst bety-
delse för i vilken takt skatteunderlaget växer. 
Det har varit flera år med en stark real skatteunderlagstill-
växt och prognosen är ytterligare ett par år med öknings-
tal över genomsnittet. I år beror ökningen på ökade löner 
och pensioner samt ändrade avdragsregler. Nästa år är det 
främst ökat antal arbetade timmar och pensionsinkomster 
som är anledningen till ökningen. 

Befolkning
Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick antalet invånare i Ystads 
kommun till 28 771. Folkmängden ökade under 2014 
med 148 personer, vilket motsvarar 0,5 %. Ökningen 
innebar att kommunens målsättning, en årlig ökning med 
1 % i genomsnitt, inte uppnåddes för året. För landet i sin 
helhet ökade folkmängden år 2014 med 1,1 % och Skåne 
län med 1,2 %. Den genomsnittliga ökningen i kommu-
nen under den senast 10-årsperioden har varit 0,7 %.

14,4

44,4

35,8

19,3

3,9
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40,0
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Årets resultat (mkr) Kommunen
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Den 30 juni var befolkningen i Ystads kommun 28 886, 
vilket är 115 fler än vid årsskiftet. Preliminär befolkning 
per den 15 september var 28 969, vilken är en ökning 
med 198 personer.

Ränta och inflation
Den mycket låga inflationen och dämpade inflationsut-
sikter föranledde Riksbanken att sänka reproräntan ned 
till 0,0 % under år 2014. Under våren har Riksbanken yt-
terligare sänkt räntan, först till -0,1 % i februari, sedan till 
-0,25 % i mars och sedan till -0,35 % i juli. Först under 
andra halvåret 2016 väntas räntan långsamt höjas.

Inflationen har varit låg de senaste åren. Konsumentpris-
index (KPI), som är det mest använda måttet för prisut-
veckling, sjönk med 0,2 % år 2014. Inflationen beräknas 
öka med 0,1 % år 2015 och med 1,5 % år 2016 enligt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
KPIF är KPI med fast ränta och syftar till att ta bort effek-
ten av förändrade räntesatser från KPI. KPIF steg med 0,5 
% under år 2014. KPIF beräknas öka med 1,0 % år 2015 
och med 1,8 % år 2016 enlig SKL.

Redovisningsprinciper
Jämfört med den senaste årsredovisningen har samma re-
dovisningsprinciper använts i delårsrapporten förutom att 
anslutningsavgifter från och med 1 januari 2015 initialt 
bokförs som en skuld och därefter, i enlighet med match-
ningsprincipen, intäktsförs inkomsten sedan succesivt. 
Helårsprognos avseende resultaträkning och nyckeltal för 
kommunen baseras på ekonomiavdelningens bedöm-
ningar. Förvaltningarnas bedömningar framgår av inläm-
nat material. För bolagen och kommunalförbunden ba-
seras rapporten med prognoser på infordrade uppgifter 
från dessa.

Pensioner
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgick 2015-08-31 till 657,4 mkr, va-
rav 600,9 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 91 % ligger utanför balansräkningen. Ur ett risk-
perspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld 
eftersom några medel inte finns fonderade för att möta 
de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska 
regleras.
Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pen-
sionsskulden, har minskat från 614,7 mkr vid årsskiftet 
till 600,9 mkr. 

Likvida medel
Kommunens likviditet är kommunens betalningsbered-
skap på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, 
kassa, postgiro och bank. Likviden 2015-08-31 var 155,2 
mkr. Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen 
på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens 

likviditet ingår. Den totala behållningen ska således ses 
tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bo-
lagen. Vill kommunen ha en större likviditet och en större 
betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån 
med räntekostnader som följd.

Skulder och avsättningar
Under de första åtta månaderna har kommunens låne-
skuld ökat med 205,0 mkr till 2 106,7 mkr. Av ökningen 
är 150,0 mkr hänförlig till vidareutlåning inom koncernen 
och 55,0 mkr är hänförlig till kommunen. Den del av den 
totala låneskulden som är hänförligt till kommunen är 
901,4 mkr per 2015-08-31.
I periodresultatet finns inräknat en minskning av se-
mesterlöneskulden sedan årsskiftet med 15,3 mkr. Då 
huvuddelen av semesterdagarna har tagits ut under som-
marmånaderna juni, juli och augusti förväntas skulden 
öka under tredje tertialet. 
Kommunen har under 2013 och 2014 bokat upp totalt 
11,5 mkr i kostnad för inlösen av Sydskånska Gymnasie-
förbundets pensionsförpliktelser. Beloppet är baserat på 
att förbundets resultat vid årets slut uppgår till noll. Om 
förbundet uppvisar ett negativt resultat vid årets slut kan 
ytterligare uppbokning bli aktuell. Detta har inte beaktats 
i prognosen.

Finansnetto
Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till mi-
nus 5,0 mkr. För helåret 2015 prognostiseras ett positivt 
finansnetto på 4,3 mkr, vilket är 13,1 mkr bättre än bud-
get. I prognosen ingår en förväntad utdelning från bola-
gen på totalt 11,0 mkr.

Investeringar
Kommunen har nettoinvesterat 185,5 mkr under årets 
första åtta månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2015, är 480,5 mkr. 
Det innebär att 39 % av den totala investeringsbudgeten 
är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas 
nettoinvesteringarna uppgå till 381,0 mkr, vilket innebär 
att 99,5 mkr av budgeten inte förbrukas under året. 
De två största investeringarna under årets avser Ystad 
Arena och Ystad avlopps- och reningsverk. Ystad Arena 
beräknas vara fullt i drift i slutet på år 2016 och beräknas 
ha en total utgift på 505,0 mkr, vilket är enligt budget. 
Arbetet med ny- och ombyggnationen av Ystad avlopps- 
och reningsverk fortskrider enligt planerna och beräknas 
en ha total utgift på 185,5 mkr vilket är enligt budget.

Borgensåtagande
Några nya borgensåtagande har inte ingåtts under årets 
första åtta månader.
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God ekonomisk hushållning
Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska be-
sluta om finansiella mål som dels ska definiera vad ”god 
ekonomisk hushållning” är i den egna organisationen, 
dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/
utvärderingen. 
Kommunerna skall inte bara anta finansiella mål utan ock-
så verksamhetsmål i budgeten, som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. 
I respektive års årsredovisning ska en samlad bedömning 
göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god 
ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige fattade i november 2014 beslut om 
budget 2015. I budgeten ingår kärnområdena Kultur, Ut-
bildning, Vård och Omsorg , Miljö, Tillväxt samt Ekonomi 
i balans. Kärnområdena innehåller övergripande och stra-
tegiska mål vilka utgår från Vision 2030. 

Nämnderna ska bryta ned de relevanta övergripande och 
strategiska målen till årliga åtaganden. 
Den sammanfattande analysen av förväntad måluppfyl-
lelse per sista december 2015 bygger på att över 50 pro-
cent 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. Utifrån summe-
ring av de åtaganden som rör respektive övergripande mål 
kan konstateras att prognosen visar att fem av sju över-
gripande mål huvudsakligen kommer att bli uppfyllda. De 
två övergripande målen som inte uppnås är demokrati 
och delaktighet för alla, där huvuddelen av åtaganden 
endast är delvis uppfyllda. Det andra målet som inte upp-
fylls är att verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och 
ekonomin i balans där ett av tre finansiella delmål uppnås. 

Väsentliga personalförhållanden
Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, 
har varit lägre under året då man jämför med åren 2012 
och 2013. Men i augusti månad är den något bättre jäm-

fört med tidigare år. Per sista december 2014 var antalet 
tillsvidareanställda 2 053 personer. Omräknat till heltider 
uppgick det till 1 754 anställningar. Den sista augusti hade 
antalet anställningar omräknat till heltid ökat till 1 774.  
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Övergripande mål
• 1 % befolkningsökning

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål 
samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
Skola, näringsliv och kommun har samverkat för att ge-
nomföra ett nytt teknikprogram som startat höstterminen 
2015. Det nya programmet kan även användas som mo-
dell till övriga programområden. 
Fram till augusti har tio introduktionsanställningar inom 
social omsorg skapats. Utvärdering kring hur denna sats-
ning fungerat kommer att göras innan arbetet med att 
även skapa platser i andra verksamheter påbörjas. Genom 
en satsning på introduktionsanställningar i fler verksam-
heter än social omsorg kan kommunen bidra till en mins-
kad ungdomsarbetslöshet, vilket kan i sin tur kan bidra till 
en positiv befolkningsutveckling. Prognosen är däremot 
osäker gällande budget för fler platser. Det finns även en 
osäkerhet till om fackförbundet kommunal vill teckna ett 
avtal gällande platser i fler verksamheter.
Arbetet med handlingsplan för övergripande uppföljning 
av hur kommunstyrelsen via ökat bostadsbyggande bidrar 
till 1 % befolkningsökning kommer att påbörjas under 
hösten 2015. Även om handlingsplanen inte förväntas bli 
slutförd under verksamhetsåret kommer det att finnas en 
uppföljning av planer och bostadsbyggande för att kunna 
tillgodose behovet av bostäder för att växa.
Under året har en ny mötesplats i gamla rådhuset öppnats 
för samarbete och dialog med näringsliv och stimulering 
av turismen i regionen. Detta förväntas bidra till ett stärkt 
långsiktigt näringsliv och ökad attraktionskraft hos kom-
munen.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarkansliet har ett ansvar enligt lag att infor-
mera om överförmyndarens uppdrag och verksamhet och 
genomför det inom ramen för tre kommuners IT-strate-
gier. Arbetet med detta pågår där alla informations- och 
kommunikationsrutiner, webb-sidor etcetera ses över.
   
Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden för nämndsövergripande samtal om etablering 
av Surbrunnsskolan och har äskat medel inför åren 2016-
2019. Planeringsarbete pågår för etablering av en ny för-
skola och skola i Surbrunnsområdet.  

Gymnasienämnden
Ett samarbete med Sydskånska gymnasiet har under våren 
påbörjats för att införa kulturgarantin. Detta mål är ett 
långsiktigt mål som nämnden kommer att arbeta vidare 
med vid gymnasieskolans inträde till Ystads kommun.

Kulturnämnden
Nämnden driver frågan om konstnärlig gestaltning av of-
fentliga miljöer för att öka Ystads attraktionskraft. Åtgär-
der är igång för att uppnå målet, men beslut om dessa 
kommer inte att hinna fattas innan årets slut.
Aktiviteter genomförs och bidrar till att stärka filmens 
ställning i Ystad och därigenom också Ystads attraktions-
kraft.
Att ha en kulturgaranti på gymnasieskolan i Ystad ökar 
skolans attraktionskraft. 

Myndighetsnämnden
Nämnden tar fram tillförlitlig statistik till kommunfullmäk-
tige som mäts på samma sätt för varje tertial och som kan 
användas till att följa upp tillväxtmålet. 
Antalet slutbesked visar att det produceras för få bostä-
der utifrån behovet under detta verksamhetsår. Myndig-
hetsnämnden är inte ansvarig för produktionsmålet utan 
främjar istället tillväxtmålet genom en effektiv bygglovs-
process med korta handläggningstider och få komplet-
teringar.

Samhällsbyggnadsnämnden
Med ny planlagd mark för bostadsändamål, hög försälj-
ning av befintlig tomtmark och försäljning av resterande 
industrimark, nyproduktion av industrimark samt projek-
tering av prioriterade investeringsprojekt kommer nämn-
den bidra till att målet kan nås på sikt. Riktlinjer för ex-
ploatering kommer  inte att färdigställas under året. 
Ett mål är att 1 % av investeringarna ska avsättas för ut-
smyckning under planperioden. Det har skett i badhuset 
och kommer att tillämpas i projektet Regementsgatan och 
reningsverket.
Nämnden har som åtagande att tillhandahålla fastigheter, 
mat och lokalvård som tillgodoser behoven. Genom att ta 
fram nytt system för pris och avtal, förbättra dialogen med 
beställarna, dokumentera överenskommelser samt stan-
dardisera nybyggnation och underhåll bidrar nämnden till 
att de andra nämnderna klarar sina mål samtidigt som 
kommunens ekonomiska och miljömässiga mål klaras. Ar-
betet bedöms inte färdigställas förrän mars 2016. 

Socialnämnden
Nämnden följer kontinuerligt upp behoven och den de-
mografiska utvecklingen för att medverka till att med-
borgarnas olika behov av specialanpassade bostäder kan 
tillgodoses. Planeringen kring eventuellt ytterligare ett 
trygghetsboende samt utbyggnad av särskilt boende på-
börjas hösten 2015. Samverkan med samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder kring specialanpassade bostäder är 
inledd.
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• Demokrati och delaktighet för alla

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande 
mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
Antagen bredbandsstrategi, vilken bidrar till att alla med-
borgare ska ha tillgång till bredband, har behandlats av 
budgetberedningen. Det råder däremot osäkerhet om 
den kommer kunna finansieras i internbudgeten 2016.

Överförmyndarnämnden
Genom att erbjuda utbildning finns bättre möjlighet att 
rekrytera ställföreträdare. Genom att upprätthålla god 
kvalitet i ställföreträdarskapen ges huvudmännen möjlig-
het att efter förmåga delta i samhället.

Barn- och utbildningsnämnden
En barnchecklista är utarbetad av ungdomsfullmäktige 
och har i augusti antagits av kommunstyrelsen. I samar-
bete med Barnombudsmannen anordnas en kommunö-
vergripande inspirationsdag kring Unga Direkt – ett ar-
betssätt med verktyg för att lyssna på vad barn och unga 
tycker. 
Barn- och elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och 
elevers sociala, psykiska och fysiska hälsa, utveckling och 
lärande mot utbildningens mål och kunskapskrav.

Gymnasienämnden
Kontinuerlig uppföljning av barn och ungdomars utveck-
ling i ett helhetsperspektiv 1–19 år är ett långsiktigt mål 
att arbeta med vid gymnasieskolans inträde till Ystads 
kommun.  Ett bredare samarbete mellan kommunens ut-
bildningschefer ska införas.

Kulturnämnden
Genom att öka tillgängligheten till biblioteket förbättras 
möjligheterna för medborgarna att använda bibliotekets 
tjänster. Öppethållandena kommer att utredas samt att en 
ny biblioteksplan kommer att tas fram.

Myndighetsnämnden
En effektiv och transparant bygglovsprocess som präglas 
av bra service och bemötande och tillgodoser medborgar-
nas krav ska leda till att 80 % av medborgarna som fått 
beslut i bygglovsärenden ska vara nöjda med service och 
bemötande. 
Nytt digitalt arkiv som kan integreras med förvaltningens 
verksamhetssystem ska införskaffas för att verka för en 
utveckling mot digital handläggning. På grund av vakan-
ser innebär det att genomförandet av handlingsplan och 
e-arkiv inte kan genomföras enligt plan detta år. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden hanterar de flesta medbor-
garförslagen inom kommunen. En bra hantering och 
effektiv process främjar den faktiska delaktigheten för 
medborgaren. Många medborgarförslag från 2014 var 
ohanterade föregående år och har behandlats under vå-
ren. När nu de flesta medborgarförslag från föregående 
år har hanterats bör handläggningstiderna kunna klaras 
för hösten. 

Socialnämnden
Nämnden bidrar genom att identifiera de önskemål och 
behov som finns inom nämndens verksamhetsområde, 
tydliggöra med mål och riktlinjer samt utbilda och in-
formera personal. Granskning av att den enskildes del-
aktighet och inflytande framgår i genomförandeplaner/
vårdplaner ska genomföras under hösten och rutiner för 
säkerställande av detta ska utarbetas.
Under hösten 2015 fortsätter arbetet för att ta fram kul-
turgarantier inom vård och omsorg. 

• Ungdomsarbetslösheten ska minska

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande 
mål samt kommentarer kring avvikelser

Barn- och utbildningsnämnden
Arbetet med handlingsplanen för studie- och yrkesväg-
ledning för att möjliggöra för barn och unga att möta 
arbetsmarknaden pågår, och kommer under hösten även 
att involvera gymnasieskolan.

Överförmyndarnämnden
Möjligheterna till sysselsättning för ungdomar i behov av 
stöd av ställföreträdare ska bli resultat av överförmyndar-
nämndens arbete på lång sikt och kan utgöra ett komple-
ment till andra insatser för unga.  Stöd förbereds till gode 
män med ungdomar som huvudman kring möjligheter till 
utbildning och sysselsättning.  

Gymnasienämnden
För att möjliggöra kombination av arbete och studier har 
Forum Ystad ett samarbete med Arbetsförmedlingen och 
för att möjliggöra för unga att möta arbetsmarknaden på-
går ett arbete med introduktionsanställningar. 
Arbetsförlagt lärande (APL) på gymnasiet kopplas till det 
lokala näringslivet, vilket skapar nya kontaktytor.

Myndighetsnämnden
Nytt arbetssätt med tidiga och samordnade möten, då till 
exempel tillstånd eller rådgivning från kommunala enhe-
ter och bolag behövs, främjar tillväxtmålet och underlättar 
nya företagsetableringar samt tillväxt i befintliga företag. 
Arbetssättet implementeras enligt plan. 
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Samhällsbyggnadsnämnden
Investeringsprojekten nytt vatten- och avloppsreningsverk 
bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för hållbar 
tillväxt i kommunen. Befolkningsmålet kan klaras samti-
digt som belastningen på miljön minskar. 

Socialnämnden
Nämnden bidrar genom att identifiera och bereda arbets-
platser inom nämndens verksamhetsområden. Ungdomar 
tas emot i yrkesintroduktionsanställningar inom såväl 
avdelningarna för vård och omsorg som funktionsned-
sättning och socialpsykiatri. Vård och omsorg kan även 
ta emot ungdomar med utländsk bakgrund för praktik i 
verksamheten om grundläggande språkkunskaper finns.

• Kvalitetsutveckling och kvalitets-
        bedömning ska införas

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande 
mål samt kommentarer kring avvikelser

Barn- och utbildningsnämnden
Arbetet med handlingsplanen för studie- och yrkesvägled-
ning pågår och kommer under hösten även att involvera 
gymnasieskolan.

Överförmyndarnämnden
Som tillsynsmyndighet är nämndens primära uppgift att 
arbeta med kvalitetsutveckling och bedömning. God kva-
litet i ställföreträdarskapen bidrar till en god social infra-
struktur för ystadborna. Granskning av årsredovisningar 
har påbörjats men inte kunnat avslutas under juli månad 
som tidigare år.
 
Gymnasienämnden
Sydskånska gymnasieförbundet har infört det fjärde tek-
nikåret vid gymnasieskolan. 
Det är ett långsiktigt mål att arbeta med en utökad sam-
verkan mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
högskolan som tar fart vid gymnasieskolans inträde till 
Ystads kommun. Ett samarbete har dock redan påbörjats 
med Lunds universitet. Det pågår också en samverkan 
runt vård- och omsorgscollage.
Kulturnämnden
Nämnden har som åtagande, vilka också bedöms uppnås, 
att tillhandahålla attraktiva kulturevenemang för ungdo-
mar, att tillhandahålla kulturevenemang av riktigt hög 
kvalité och att utföra aktiviteter för att garantera att för-
skolebarnen får tillgång till kultur.

Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetet med en policy för hållbar matutveckling kom-
mer att utveckla kvaliteten och standarden på kommu-
nens kost utifrån medborgarnas förväntan på en hög 
andel ekologiska samt närproducerade och klimatsmarta 

livsmedel. Förslag har tagits fram och färdigställs under 
hösten. 
Genom väl fungerande klagomåls- och avvikelsehantering 
samt förbättrad service och bemötande utvecklas nämn-
dens kvalitet gentemot brukarna. Systematiken i arbetet 
bidrar till utveckling av kvalitetsbedömningar i verksam-
heten. 

Socialnämnden
Arbetssätt för att individen ska få rätt stödinsatser ska 
stärkas inom samtliga verksamheter. Kontinuerliga upp-
följningar görs av den enskildes insatser. 
För att stärka och säkra personalförsörjning och kom-
pentens har bland annat undersköterskor anställts inom 
hälsa och stöd för att utföra specifika arbetsuppgifter som 
annars utförs av sjuksköterskor. Arbetet med att ta fram 
traineeprogram för sjuksköterskor pågår och bedöms vara 
klart i höst. 
För att stärka och säkra kommunens framtida behov av 
verksamhet inom vård och omsorg ska äldreomsorgspla-
nen revideras. Arbetet med att identifiera vilka uppgifter 
planen ska innehålla är påbörjat. 

• Ystads kommuns verksamheter ska 
        arbeta utifrån Miljöhandlings-
        programmet och Folkhälsoprogrammet

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande 
mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen organiserar det övergripande folkhäl-
sopolitiska arbetet och har därmed ett fokus på folkhälso-
frågor och hur kommunen kan arbeta övergripande med 
olika frågor för tidiga förebyggande insatser.
Miljöutskottets ambition är att en samlad handlingsplan 
till miljöprogrammet och folkhälsoprogrammet ska finnas 
för beslut under året.
Arbetet med policy för hållbart resande kommer att på-
börjas under hösten och kan utöver miljövinster även ge 
ekonomiska vinster och folkhälsovinster.

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden kommer att ta ställning till handlingsplanen till 
Miljöprogrammet under hösten. 
Nämnden har träffat Skåneidrotten och representan-
ter för föreningarna för att öka samverkan med den 
idéburna sektorn för att förstärka möjlighet till spontani-
drott och ökad fysisk aktivitet i alla åldrar.
Implementering av handlingsplanen till miljöprogrammet 
kommer att pågå under hösten 2015 och våren 2016.

Myndighetsnämnden
När bebyggelse lokaliseras ska nämnden pröva lämplighe-
ten i markanvändningen och då ska miljömålet Levande 
sjöar och vattendrag beaktas. 
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Överförmyndarnämnden
Arbetsbelastningen är mycket hög på grund av ökande 
antal ärenden av delvis mer komplicerad natur än tidigare 
och som kräver omedelbar hantering. Nya lokaler i Tome-
lilla ger ur säkerhetssynpunkt bättre förutsättningar då 
det gäller arbetsmiljön. Beslut har tagits om omorganise-
ring och flytt av kansliverksamheten som syftar till att ska-
pa en väl fungerande arbetssituation för medarbetarna.

Barn- och utbildningsnämnden
Ett arbete pågår med att tydliggöra det systematiska ar-
betsmiljöarbetet med skriftliga rutiner för undersökning, 
riskbedömning och handlingsplaner. 

Myndighetsnämnden
Satsning på frisknärvaro och kompetensplanering i indivi-
duella utvecklingsplan främjar en god personalpolitik. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Satsning på frisknärvaro och kompetensplanering i indi-
viduella utvecklingsplaner främjar en god personalpolitik. 
Nämnden kommer inte klara målet med frisknärvaro för 
2015. Däremot har handlingsplaner tagits fram för att på 
sikt klara målet och hantera avvikelsen. 

Socialnämnden
Kompetensutvecklingsplaner för personalen är framtagna 
och kompetensinventering genomförs vartannat år. Kvar-
står att kartlägga anställningsformer.

Samhällsbyggnadsnämnden
Det fortsatta arbetet med fossilfri uppvärmning kommer 
att bidra till begränsad klimatpåverkan, vattenplanen 
kommer att bidra till levande sjöar och vattendrag samt 
minskad övergödning och cykelplanen kommer att bidra 
till ökat cyklande med begränsad klimatpåverkan och för-
bättrad folkhälsa som följd. Sammantaget bidrar det på 
ett avgörande sätt till att genomföra kommunens miljö-
handlingsprogram. En fullständig förteckning över åtgär-
der som bidrar till miljöprogrammet har tagits fram och 
överlämnas till miljöutskottet under hösten.

Socialnämnden
Nämnden bidrar genom att informera om miljö- och folk-
hälsoprogrammen och implementera dessa i verksamhe-
terna. 

• 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
Då många kommuner valde att lämna samarbetet kring 
en ledarutbildning i regi av Kommunförbundet Skåne blir 
denna satsning inte av. Kommun undersöker nu möjlighe-
terna till en egen ledarutbildning.
Genom att personalavdelningen utgör ett kvalificerat stöd 
till kommunens arbetsledare samt att det finns tydligt ut-
formade råd och riktlinjer ökas möjligheten till likvärdiga 
beslut i de olika verksamheterna, vilket i sin tur bidrar till 
en positiv syn på kommunen som arbetsgivare.
Lönekriterier ska arbetas fram med utgångspunkt i Ystads 
kommuns personalidé, som dessförinnan behöver revi-
deras. Arbetet beräknas kunna vara klart under hösten 
2016. Verktyg för en bättre lönebildningsprocess skapar 
förutsättningar för Ystads kommun att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Verktygen ska kunna användas av kommu-
nens andra nämnder.
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• Verksamheterna ska vara kostnads-
       effektiva och ekonomin ska vara 
       i balans

Uppföljning av övergripande finansiella delmål

Enligt budget 2015 finns följande tre finansiella mål som 
antagits av kommunfullmäktige:

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

Utfall: Relationen per 2015-08-31 är 2,5 %.
Målet är uppfyllt.

Prognos: Relationen per 2015-12-31 beräknas bli 0,3 %.

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

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhål-
lande till år 2014 är 2,7 %. Periodens ökningstakt av skat-
teintäkterna är 3,7 %.
Målet är uppfyllt.

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 5,0 %. 
Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag beräknas 
bli 3,7 %.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Periodresultatet är 21,8 mkr vilket ger en ökning 
av egna kapitalet med 1,6 %. 
Målet är uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 2015-12-31 
beräknas bli 3,9 mkr. Detta gör att det egna kapitalet ökar 
med 0,3 %. Inflationsprognosen för 2015 är 0,1 %.

Sammanfattning: Alla de tre finansiella delmålen har 
per 2015-08-31 uppnåtts. Prognosen för helåret visar att 
ett av de finansiella delmålen kommer att uppfyllas med 
den nuvarande prognosen. Prognosen för helåret visar att 
två av de finansiella delmålen inte kommer att uppfyllas 
med den nuvarande prognosen. 
För att uppfylla det första delmålet så skulle prognosen 
för resultatet behöva vara 13,3 mkr i överskott istället för 
3,9 mkr.
Det andra delmålet som inte uppfylls beror på att det 
prognostiserade resultatet på 3,9 mkr inte hamnar i sam-
ma nivå som förra årets resultat som var 19,3 mkr.
Det övergripande finansiella målet kommer enligt den nu-
varande prognosen i huvudsak inte att uppfyllas. 
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Finansiella rapporter, kommunen

  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat 
Resultaträkning (mkr)  15.08.31 15.12.31 15.12.31 14.08.31 14.12.31 
Verksamhetens intäkter Not 1 310,0 532,8 506,2  287,3 454,3 
     varav jämförelsestörande post  9,5 9,5 - - - 
Verksamhetens kostnader      Not 1 -1 092,3 -1 738,1 -1 705,4 -1030,7 -1 614,4 
Avskrivningar Not 2 -76,1  -125,0 -130,0 -67,5 -107,4 
Verksamhetens nettokostnader  -858,4 -1 330,3 -1 329,2 -810,9 -1 267,5 
Skatteintäkter            Not 3 773,2  1 160,4 1 163,8 740,7 1 105,2 
Generella statsbidrag        
och utjämning            Not 4 112,0 169,5  179,8  116,8 175,3 
Finansnetto Not 5 -5,0 4,3  -8,8  -3,8 6,3 

Årets resultat  21,8 3,9 5,6 42,8 19,3 

       

  Utgående Utgående Utgående
  balans balans balans
Balansräkning (mkr)  15.08.31 14.08.31 14.12.31
    
Anläggningstillgångar Not 6 3 589,6 3 190,4 3 333,2
Omsättningstillgångar Not 7 483,4 485,5 442,2
    
S:a tillgångar  4 073,0 3 675,9 3 775,4
    
Eget kapital  1 404,9 1 385,7 1 385,7
  varav avsatt till resultatutjämningsreserv 83,4 83,4 83,4
Årets resultat  21,8 42,8 19,3
S:a eget kapital Not 8 1 426,7 1 428,5 1 404,9

Avsatt till pensioner Not 9 29,8 30,5 29,7
S:a avsättningar   29,8 30,5 29,7

Långfristiga skulder  2 133,4 1 818,2 1 930,4
Kortfristiga skulder Not 10 483,1 398,7 410,4
S:a skulder  2 616,5 2 216,9 2 340,8

S:a eget kapital och skulder  4 073,0 3 675,9 3 775,4
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Finansiella rapporter, kommunen

   Resultat Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)   15.08.31 14.08.31 14.12.31
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster   21,8 42,8 19,3
Justering för av- och nedskrivningar   76,1 67,5 107,3
Ökning/minskning avsättningar  Not 11 0,2 -0,5 -1,3
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg   -1,7 -1,4 -6,3
Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital   96,4 108,4 119,0
    
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -92,7 -33,1 -6,6
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  3,8 4,5 -5,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder   72,7 -1,1 10,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten  80,2 78,7 117,9
    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -185,9 -205,4 -321,0
Försäljning av materiella anläggningstillg   4,0 3,3 8,2
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - -0,4 -0,5
Försäljning av finansiella anläggningstillg   - - 0,7
Erhållna investeringsbidrag o 
övriga inv inkomster  Not 12 0,3 1,2 3,0
Förändring finansiell leasing   0,9 - -6,5
Omklassificering exploatering   - - -3,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -180,7 -201,3 -319,2
    
Finansieringsverksamheten    
Förändring låneskuld   203,0 448,4 560,7
Ökning/minskning långfristiga fordringar  -150,0 -242,5 -302,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  53,0 205,9 258,2
     
Årets kassaflöde   -47,5 83,3 56,9
Likvida medel vid periodens början   202,7 145,8 145,8
Likvida medel vid periodens slut  Not 13 155,2 229,1 202,7
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader     

     
Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.      

9,5 Mkr avser återbetalning av premier från AFA Försäkring för avtalsgruppsförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring 
avseende år 2004.     
     
Not 2 Avskrivningar     
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 
Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar tom augusti 2015.     
     
Not 3 Skatteintäkter     
  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
  15.08.31 15.12.31 15.12.31 14.08.31 14.12.31
Kommunalskatt  773,6 1 160,4 1 159,1 738,8 1 108,1
Slutavräkning 2015 (2014)  0,7 1,1 4,7 3,0 0,2
Slutavräkning 2014 (2013)  -1,1 -1,1  -1,1 -3,1
Summa  773,2 1 160,4 1 163,8 740,7 1 105,2
     
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     
  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
  15.08.31 15.12.31 15.12.31 14.08.31 14.12.31
Inkomstutjämningsbidrag  127,5 191,3 196,4 125,4 188,2
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning     
inkl LSS  -54,3 -81,5 -81,2 -52,7 -79,1
Strukturbidrag  2,0 3,0 3,0 2,0 3,0
Införandebidrag  - - - 1,9 2,9
Regleringsbidrag/avgift  -0,7 -1,1 5,2 4,4 6,6
Övriga bidrag från staten  0,4 2,2 - - -
Kommunal fastighetsavgift  37,1 55,6 56,4 35,8 53,7
Summa  112,0 169,5 179,8 116,8 175,3
     
Not 5 Finansnetto     
     
Finansiella intäkter uppgår till 18,7 mkr (17,5 mkr) och finansiella kostnader till 23,7 mkr (21,3) mkr.   
  
Not 6 Anläggningstillgångar     
  Utgående  Utgående  Utgående    
  balans balans balans   
  15.08.31 14.08.31 14.12.31  
Materiella anläggningstillgångar   2 343,6 2 159,3 2 236,3          
 varav mark byggnader och tekn. anl 2 302,7 2 119,8 2 191,8 
                 maskiner och inventarier  40,8 39,5 44,5 
Finansiella anläggningstillgångar   1 246,0 1 031,1 1 096,9   
       varav värdepapper, andelar mm  29,7 30,4 36,3 
                  långfristiga fordringar  1 216,3 1 000,7 1 060,6 
S:a anläggningstillgångar  3 589,6 3 190,4 3 333,2 
     
Not 7 Omsättningstillgångar     
  Utgående  Utgående  Utgående    
  balans balans balans 
  15.08.31 14.08.31 14.12.31  
Exploateringsfastigheter  16,3 10,6 20,2 
Fordringar  311,9 245,7 219,2 
Kassa och bank  155,2 229,2 202,7 
S:a omsättningstillgångar  483,4 485,5 442,2 
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Not 8 Eget kapital     
   Utgående  Utgående  Utgående  
   balans balans balans 
   15.08.31 14.08.31 14.12.31 
Eget kapital   1 426,7 1 428,5 1 404,9 
     varav periodens resultat   21,8 42,8 19,3 
            Kommungemensamt   1 080,2 1 068,6 1 068,6 
            Hamnfond   119,5 111,5 111,5 
            Pensionsavsättning   202,8 202,8 202,8 
            Sociala investeringar   2,4 2,8 2,8 
     
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 60,9 mkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserv. 
Av årets resultat 2013 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 22,5 mkr till resultatutjämningsreserv.  
   
Not 9 Avsatt till pensioner     
   Utgående  Utgående  Utgående   
   balans balans balans  
   15.08.31 14.08.31 14.12.31  
Avsättning för pensioner exkl visstids-     
och avtalspension   21,6 21,4 21,0 
Avsättning för särskild avtalspension samt     
visstidspension   2,4 3,1 2,9 
Avsättning för särskild löneskatt   5,8 6,0 5,8 
Summa   29,8 30,5 29,7
  
Not 10 Kortfristiga skulder     
   Utgående  Utgående  Utgående   
   balans balans balans  
   15.08.31 14.08.31 14.12.31 
Kortfristig skuld till koncernföretag   132,3 80,3 107,3 
Leverantörsskulder   42,0 22,8 59,5 
Övriga kortfristiga skulder   135,4 128,9 66,6 
Upplupna kostnader o förutbet int   173,4 166,7 177,0 
     varav årets avgiftsbest ålderspens inkl löneskatt   26,7 24,7 37,5 
S:a kortfristiga skulder   483,1 398,7 410,4 
 
Not 11 Ökning/minskning avsättningar     
   Utgående  Utgående  Utgående  
   balans balans balans 
   15.08.31 14.08.31 14.12.31 
Ingående värde   29,7 31,0 31,0 
Periodens förändring exkl visstidspens etc  0,6 0,1 -0,3 
     varav räntekostnad   -0,2 -0,2 0,3 
     varav utbetalningar   1,0 1,1 -1,5 
Periodens förändring visstid- och särskild avtalspens  -0,5 -0,5 -0,7 
     varav räntekostnad   0,0 0,0 0,0 
     varav utbetalningar   0,5 0,5 -0,8 
Periodens förändring särskild löneskatt   0,0 -0,1 -0,3 
Utgående värde   29,8 30,5 29,7 
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Not 12 Investeringsinkomster     

0,0 mkr (1,2 mkr) av årets inkomster avser anslutningsavgifter.     
     
     
Not 13 Likvida medel vid årets slut     
     
Av likvida medel vid periodens slut utgör 123,3 mkr (80,7 mkr) nettoskuld till koncernföretag.    
 
Övrigt     
     
Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr:   15.08.31 14.08.31 14.12.31 
Avgiftsbestämd ålderspension    26,7 24,7 37,5 
Avsättning till pensioner    29,8 30,5 29,7 
Pensionsförpliktelse    600,9 626,1 614,7 
Total pensionsskuld   657,4 681,3 681,9 
     
Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-06-30 var medlemmar i Kom-
muninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.     
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat 
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas repektive insatskapital i Kom-
muninvest ekonomisk förening.     
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 
kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 335 266 mkr och totala 
tillgångar till 324 393 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 913 mkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 2 817 mkr.     
     
Redovisningsprinciper     
    
Jämfört med den senaste årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts i delårsrapporten förutom att 
anslutningsavgifter från och med 1 januari 2015 initialt bokförs som en skuld och därefter, i enlighet med matchnings-
principen, intäktsförs inkomsten sedan succesivt.     
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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 1 826 700 1,80%
Kommuninvest Rörligt 100 000 0,20%
Dexia Fast 25 000 4,65%
Summa  2 106 700 1,72%

Kapitalbindningstid  Kapitalbindningsstrategi  
  Normportfölj  Andel 
Kapitalförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2015-08-31
0 - 1 390 000 0% 30% 19%
1 - 3 843 700 0% 40% 39%
3 - 5 773 000 0% 40% 37%
5 - 7 100 000 0% 40% 5%
7 - 10 0 0% 40% 0%
Summa 2 106 700   100%

Räntebindningstid  Räntebindningsstrategi  
  Normportfölj  Andel 
Ränteförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2015-08-31
0 - 1 390 000 25% 50% 19%
1 - 3 843 700 10% 40% 39%
3 - 5 773 000 10% 40% 37%
5 - 7 100 000 0% 20% 5%
7 - 10 0 0% 20% 0%
Summa 2 106 700   100%

Handels-
banken 30

Nordea 125

Kommun-
invest         

1 926,7

Dexia 25 

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag 
(mkr)

Fast 89%

Rörligt 
11%

Andelen fast respektive rörlig ränta
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Sammanfattning nämnderna

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Drift, nettokostnader mkr 15.08.31 15.08.31 15.08.31 15.12.31 15.12.31 prog/budg
      
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -37,5 -42,3 4,8 -61,0 -63,6 2,6
Kommunstyrelse - 
Kommunalförbund -15,9 -16,0 0,1 -24,0 -24,0 -
Kommunstyrelse - Hamn 7,2 5,3 1,9 8,0 8,0 -
Överförmyndarnämnd -1,5 -1,8 0,3 -2,6 -2,6 -
Barn- och Utbildningsnämnd -305,1 -316,5 11,4 -473,4 -471,4 -2,0
Kulturnämnd -19,2 -19,1 -0,1 -28,7 -28,3 -0,4
Gymnasienämnd -84,3 -83,3 -1,1 -125,8 -124,8 -1,0
Myndighetsnämnd -1,3 -1,3 - -2,3 -3,0 0,7
Samhällsbyggnadsnämnd -42,0 -51,0 9,0 -72,3 -75,8 3,5
Socialnämnd -381,0 -369,2 -11,8 -565,6 -553,1 -12,5
Revision -0,8 -0,8 - -1,3 -1,3 -
Summa -881,4 -896,0 14,6 -1 349,0 -1 339,9 -9,1
Finansiering o 
kommungemensamt 903,2 895,1 8,1 1 352,9 1 345,5 7,4
      
TOTALT 21,8 -0,9 22,7 3,9 5,6 -1,7

 Utfall Prognos Budget Avvikelse
Investeringar mkr 15.08.31 15.12.31 15.12.31 prog/budg

Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -1,0 -11,1 -22,8 11,7
Kommunstyrelse - Hamn -13,2 -28,0 -40,0 12,0
Barn- och Utbildningsnämnd -1,5 -5,4 -5,8 0,4
Samhällsbyggnadsnämnd -168,5 -329,3 -406,6 77,3
Myndighetsnämnd - - -0,4 0,4
Socialnämnd -1,3 -3,6 -4,9 1,3
Finansiering 0,0 -3,6 0,0 -3,6

TOTALT -185,5 -381,0 -480,5 99,5
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Kommunstyrelse – Ledning o Utveckling
Fullmäktige har fastställt modell för mål- och resultatstyr-
ning. Denna utgår från Vision 2030. Syftet med styrmo-
dellen/styrdokumentet är att beskriva mål- och resultat-
styrningsmodellen samt hur den ska implementeras och 
följas upp. Kommunstyrelsen har fastställt åtaganden och 
aktiviteter kopplade till de av fullmäktige fastställda över-
gripande målen. Dessa följs upp i tertialrapporterna.

Ny mandatperiod med delvis nya politiker innebär att ex-
tra fokus lagts på detta under årets första månader. Poli-
tikerutbildning har hållits under fyra kvällar med två olika 
program.

I mitten av juni lanserades kommunens intranät. Här finns 
information och olika verktyg och blanketter för det dag-
liga arbetet. Intranätet är under uppbyggnad men har re-
dan blivit mycket uppskattat.

E-tjänstprotalen Ystad 24 – Mina sidor har tagits i bruk. 
Här finns elektroniska blanketter för diverse tjänster, till 
exempel synpunkter, felanmälan och ansökningar av oli-
ka slag. Avsikten är att underlätta för medborgarna att 
komma i kontakt med kommunen och tjänsterna kommer 
succesivt att byggas ut. Under våren startade webbsänd-
ning av kommunfullmäktiges sammanträden. Detta ökar 
tillgängligheten för alla som vill följa den politiska debat-
ten, eller i efterhand se delar av denna, men som inte har 
möjlighet att närvara vid sammanträdet.

Näringslivsavdelningen har flyttat till nyrenoverade loka-
ler i gamla rådhuset. Syftet är att göra det enklare för 
företagare att inte bara komma i kontakt med kommunen 
men också att uppmuntra till fler personliga möten. 

IT-avdelningen har förts över till förvaltningen från och 
med årsskiftet 2015.

Personalomsättningen på högre tjänster har varit hög un-
der perioden. Från och med hösten har kommunen såväl 
ny kommundirektör som ekonomichef.

En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsatta 
implementeringsarbetet av styrmodellen som omfattar 
hela koncernen och innefattar hur verksamheterna styrs 
och följs upp. Viktigt är också arbetet med tillväxt, syssel-
sättning, besöksnäring, näringsliv och befolkningsutveck-
ling samt kommunens tillgänglighet i form av bland annat 
e-tjänster.

Den ekonomiska prognosen är ett överskott med 2,6 mkr.

Kommunstyrelse – Kommunalförbund
Gymnasieverksamheten har från och med innevarande 
verksamhetsår övergått till gymnasienämnden. Således 
kvarstår miljöförbundet och räddningsverksamheten. 
Kommunalförbunden redovisar ett överskott på 0,1 mkr 
efter det andra tertialet. Prognosen är att kommunalför-
bunden kommer att ha ett nollresultat för helåret 2015. 

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

28,0 mkr av 40,0 mkr på investeringsbudgeten förväntas 
bli året investeringsutgift.

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

Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd 
och ett gemensamt handläggarkansli. Kommunstyrelser-
na i Ystad, Sjöbo och Tomelilla kommuner har beslutat om 
utökad samverkan i överförmyndarverksamheten. Syftet 
med att utnyttja resurserna gemensamt är att nå bättre 
effektivitet, minska sårbarheten, upprätthålla rättssäker 
hantering och god kompetens. Ett gemensamt kansli 
kommer att finnas i Tomelilla kommunhus. Kansliet kom-
mer att omfatta totalt fyra handläggare samt vald överför-
myndare i Tomelilla kommun. Samgående och flytt äger 
rum från och med september 2015 medan den formella 
sammanslagningen av verksamheten sker från och med 
årsskiftet 2016.

Den ekonomiska prognosen är ett budgetneutralt resul-
tat.

Barn- och utbildningsnämnden
Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildnings-
nämnden är ett underskott motsvarande 2,0 mkr. För- och 
grundskoleområdena har efter augusti månad ett under-
skott motsvarande 2,8 mkr. Resultatet har försämrats jäm-
fört med samma period föregående år. Anledningarna är 
flera. Under de senaste åren har bland annat antalet elev-
er ökat samtidigt som resurserna inte har ökat i samma 
takt. Arenabadet har ett överskott motsvarande 0,6 mkr 
och bemanningsenheten ett underskott motsvarande 1,3 
mkr efter augusti månad.

Arbetsgruppen för förskolornas och skolornas värde-
grundsarbete har sammanställt det arbete som har gjorts. 
En kommungemensam vision med gemensamma mål är 
under framtagande höstterminen 2015. Arbetet med att 
implementera det digitala verktyget HR-kompetens för 
dokumentation av medarbetares utbildning och behörig-
het kommer att vara klart under hösten.

Arbetet med att lyfta fritidshemmen fortsätter under 
2015. Dessutom har Ystads kommun för avsikt att ytter-
ligare fokusera på språk och läsning för barn och elever i 
förskola och skola. Som ett led i detta har ledningsgrup-
pen för förskolorna i Ystad beslutat om en större utveck-
lingsinsats med kompetensutveckling för personalen samt 
kartläggning och utveckling av förskolornas lärmiljöer.
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Uppförandet av A-hallen i Arenan innehållande evene-
mangsplan A är påbörjad. Slutbesiktningen är beräknad 
till slutet av november och verksamhetsstart i den nya hal-
len är beräknad till januari 2016. Samtidigt som A-hallen 
tas i bruk startar rivningen av gamla ÖP-hallen för att ge 
plats till framtida B-hallen. Arbetet gällande Verkmästa-
ren 18 och den nya förskolan och skolan fortsätter. En 
översyn av förvaltningens organisation för att kunna möta 
gymnasiets övergång till kultur o utbildning pågår. 

Kulturnämnden
Under sommaren har ett flertal kulturarrangemang an-
ordnats i Ystads kommun. Antalet allsångskvällar ökade 
från tre till fyra och en musikfestival för ungdomar an-
ordnades. Klostret har visat flera utställningar och särskilt 
Gudrun Sjödén – 40 år av färgstark design lockade många 
besökare. Även konstmuseet har visat ett antal utställ-
ningar och har dessutom deltagit i produktionen av Ca-
rolina Falkholts målning på Parkskolans gavel. Biblioteket 
har haft flera olika programaktiviteter och förbereder nu 
inför golvläggning i november. Utöver detta är dessutom 
klostret i full gång med planeringen av den europeiska ut-
ställningen ArcheoMusica under nästkommande år samt 
750-årsjubileet 2017. Den ekonomiska prognosen för 
kulturnämnden är ett underskott motsvarande 0,4 mkr. 
Anledningen till detta är högre arrangemangskostnader 
och politikerkostnader samt en förväntad kostnad för se-
mesterlöneskulden vid årets slut.

Gymnasienämnden
Prognosen för gymnasienämnden visar på ett underskott 
med 1,0 mkr. Hela underskottet återfinns på arbetsmark-
nadsenheten. Underskottet beror bland annat på att sats-
ningen mot ungdomsarbetslöshet i form av yrkesintro-
duktionsanställningar och nystartjobb överstiger budget. 
Lions Hjälpen som är nollbudgeterad och som numera 
finns på Forum Ystad kommer att få ett underskott då 
intäkter inte motsvarar verksamhetens kostnader. 

Forum Ystad med arbetsmarknadsenheten kommer 
framöver att arbeta mycket med statens satsningar kring 
kunskapslyftet och arbetet kring unga arbetslösa. För när-
varande pågår ett arbete med en lokal överenskommelse 
mellan Ystad kommun och arbetsförmedlingen. Inom 
denna överenskommelse kommer traineejobb och utbild-
ningskontrakt vara grundstenar i arbetet med att minska 
ungdomsarbetslösheten.

Vad gäller gymnasieutbildningen fortsätter samman-
kopplingen med Ystad kommun. Nämnden kommer att 
fortsätta utvecklingen av fjärde teknikåret och det övriga 
samarbetet med det lokala näringslivet. Detta gör att 
även andra program kommer att bli mer integrerade med 
närsamhället. Nämnden jobbar också för att öka andelen 
elever som söker sig till Ystad gymnasium.

Myndighetsnämnden
Under första halvåret har antalet inkommande lov och 
ärenden varit högre än tidigare år, men under slutet av 
perioden minskat något. Prognosen för helåret visar på 
att antalet ärenden beräknas hamna ungefär på samma 
nivå som föregående år.

Under året har 427 ansökningar om bygglov, sju ansök-
ningar om förhandsbesked och 77 anmälningsärenden 
inkommit. Genomsnittstiden från att ärendet varit kom-
plett till att ärendet beslutats och expedierats ut till den 
sökande är tio arbetsdagar. Detta inkluderar de ärenden 
som remitterats eller varit på grannehörande.

Av totalt 300 ärenden begärdes komplettering av ansö-
kan i 110 ärenden. Det innebär att antalet komplette-
ringar har sjunkit kraftigt i jämförelse med tidigare år och 
ligger på en stabil nivå under detta år (35 % vid T1 och 
37 % vid T2). I snitt har det tagit 13 arbetsdagar från att 
ansökan kom in till att begäran om komplettering skickats 
ut. Genomsnittstiden för sökanden att återkomma med 
de handlingar som efterfrågades i kompletteringsbegäran 
är 16 dagar. 

Prognosen för myndighetsnämnden är ett överskott på 
0,7 mkr, varav politisk verksamhet beräknas göra ett un-
derskott på 0,1 mkr och bygglovsverksamheten ett över-
skott på 0,8 mkr. Överskottet förklaras av antalet bygglov 
och ärenden som legat på en hög nivå under våren och 
sommaren och på några stora bygglov.

Samhällsbyggnadsnämnden
Den fördjupade översiktsplanen för Ystad har kommit 
ytterligare ett steg framåt i processen. Stadsbyggnadsav-
delningen har förankrat förslagen till förändringar inför 
utställning och tagit fram förslag till utställningshand-
lingar. Förslaget har godkänts av kommunstyrelsens ar-
betsutskott och därefter ställts ut under sommaren. Inom 
detaljplaneringen har avdelningen prioriterat utpekade 
planärenden. Dammhejdan har varit föremål för gransk-
ning och antagandehandlingar är under framtagande. 
Detaljplanen för Kokillen har varit ute på granskning un-
der sommaren.

Under året har två fastigheter sålts på gamla sockerbruks-
området med följande köpeskilling:

Kontorsvägen 2, 1,5 mkr
Kontorsvägen 4, 1,7 mkr

Försäljningarna har genererat en reavinst på 1,2 mkr. 

Intresset för att bygga bostäder i kommunen är fortsatt 
stort både från exploatörer och privatpersoner. I Källe-
sjö kommer ett radhusprojekt att byggstarta inom kort. 
Försäljning av sammanbyggda hus pågår även i Västra 
Sjöstaden och i Nybrostrand. Ledig kommunal mark för 
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exploatörer finns endast i Köpingebro. Ytterligare avtal 
med exploatörer är på gång i Västra Sjöstaden och Kö-
pingebro.  Alla fribyggartomter i Källesjö, Nybrostrand 
och Köpingebro är sålda. Fyra nya tomter förbereds inför 
försäljning i Svarte och en i Köpingebro.

Sista delen av ny- och ombyggnationen av Nedraby vat-
tenverk, etapp 3b, är nästan helt klart. Arbetet med ny- 
och ombyggnationen av Ystads avloppsreningsverk har 
fortskridit enligt planerna. Utbyggnaden av vatten- och 
avloppsverk sker planenligt och inom givna budgetramar. 
Arbetet med den nya renhållningsordningen pågår och 
beräknas börja gälla från april 2016. Projektering för Öst-
ra industriområdet och Regementsgatan pågår. 

Arbetet med servering av klimatsmarta måltider är en del 
av kostverksamhetens arbetssätt och det arbetas aktivt 
med personal, elever och pedagoger för att ytterligare 
minska matavfallet som är en viktig del av att vara kli-
matsmart. Målet att servera 30 portioner klimatsmarta 
måltider per år uppfylls med god marginal.

Prognosen per 31 december 2015 visar på ett överskott 
med 3,5 mkr för samhällsbyggnadsnämnden.

Socialnämnden
Det ökade antalet anvisningar av ensamkommande asyl-
sökande barn har till stor del präglat individ- och famil-
jeomsorgens verksamhet. När en anvisning från Migra-
tionsverket har skett har verksamheten 48 timmar på sig 
att ordna ett boende och omsorg för den unge. Under 
sommaren har 18 barn anvisats till kommunen. Den pla-
nerade ombyggnationen av en tidigare förskola till ett 
boende försköts och har inte påbörjats förrän efter som-
maren. Nämnden fick istället hitta andra lösningar för 
placeringen av barnen, bland annat genom att öppna 
upp en tidigare korttidsenhet på Löderupsgården. I och 
med att så många barn kommit på kort tid har förtät-
ning gjorts både i det befintliga och i det nya boendet. 
För verksamheten har det även medfört att det har varit 
svårt att få igång en personalgrupp med kort varsel i se-
mestertider. De resterande anvisade barnen som inte har 
placerats på boenden har placerats i familjehem. Konse-
kvenser av det ökade antalet ensamkommande barn visar 
sig även i en ökande administration, varför behov av utök-
ning av administrativ personal föreligger. Det finns även 
behov av ytterligare socialsekreterare för barnen. Vad gäl-
ler övrig verksamhet inom individ- och familjeomsorgen är 
det fortfarande många barn placerade i familjehem. Efter 
semesterperioden har de nyrekryteringar som gjorts till 
barn- och familjeenheten kommit på plats.
Inom avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsy-
kiatri har en översyn av korttidsboende för barn och unga 
genomförts med anledning av att antalet köpta place-
ringar från andra kommuner minskat. Resultatet av över-
synen visade att antalet egna barn från kommunen ökat 
vilket inte gör det möjligt att stänga hela verksamheter, 
öppettiderna har däremot kunnat justeras.

Under sommaren kom besked om att kommunen kunde 
rekvirera statliga stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen. Inför den planerade entreprenadö-
vergången av det särskilda boendet i Köpingebro har bo-
ende, anhöriga och personal träffat och informerats av 
den nya entreprenören Förenade Care AB. Förlikningen 
med PEAB avseende det särskilda boendet på Väderleks-
vägen är fortfarande inte löst.

Ett utvecklingsarbete avseende korttidsverksamhet, växel-
vård och stödteam har påbörjats i syfte att förtydliga och 
stärka nuvarande processer för att bland annat effektivise-
ra in- och utflödet av brukare. För myndighetsutövningen
inom avdelningen för hälsa och stöd har en handlingsplan 
tagits fram utifrån en analys som genomfördes i början 
av sommaren. Syftet med handlingsplanen är att stärka 
verksamhetens processer samt att öka rättssäkerheten. 

Socialnämndens prognos för 2015 visar på ett underskott 
med 12,5 mkr. Det är en försämring jämfört med progno-
sen i maj med 1,8 mkr. Socialnämnden beslutade i juni om 
budgetanpassningar motsvarande 3,5 mkr. Av dessa har 
2,6 mkr hittills kunnat verkställas. Att vakanshålla tjänster 
motsvarande 1,2 mkr har visat sig vara svårt och endast 
0,2 mkr är inräknade. I prognosen ingår även stimulansbi-
drag för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 2,8 
mkr, samt budgeterade projektmedel med 0,9 mkr.

Finansiering och kommungemensamt
En positiv budgetavvikelsen på totalt 7,4 mkr återfinns 
inom finansieringen. De största försämringarna är att 
skatteintäkterna förväntas bli 15,9 mkr lägre än budget 
och att pensionskostnaderna blir 4,2 mkr sämre än bud-
get.

De största förbättringarna är att finansnetto förväntas bli 
13,1 mkr bättre än budget och att personalförsäkringarna 
förväntas bli 10,7 mkr bättre än budget.



Sa
m

m
an

fa
tt

ni
ng

 k
on

ce
rn

en

Sa
m

m
an

fa
tt

ni
ng

 k
on

ce
rn

en

20

Finansiella rapporter, koncernen

  Resultat Prognos Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  15.08.31 15.12.31 14.08.31 14.12.31
     
Verksamhetens intäkter  656,7  997,9 605,4  818,1
 varav jämförelsestörande post 11,5  11,5   
Verksamhetens kostnader       -1 338,2 -2 072,9 -1 260,6 -1 851,7
     
Avskrivningar  -119,0 -191,3  -106,1  -167,0
Verksamhetens nettokostnader  -800,5 -1 266,3 -761,3 -1 200,6
     
Skatteintäkter             773,2  1 160,4 740,7  1 105,2
     
Generella statsbidrag      
och utjämning             112,0 169,5 116,8 175,3
     
Finansnetto  -27,7  -43,6 -29,2  -43,4
Resultat före bokslutsdisp o  skatt  57,0 20,0 67,0 36,5
     
Extraordinära intäkter  - - - -
Resultat före skatt  57,0 20,0 67,0 36,5
     
Skatt/minoritetsandel  -0,3 -0,2 -0,2 -6,9
     
Årets resultat  56,7 19,8 66,8 29,6
      
     
     
  Utgående  Utgående Utgående
  balans  balans balans
Balansräkning (mkr)  15.08.31  14.08.31 14.12.31
     
Anläggningstillgångar  3 867,0  3 628,9 3 739,0
varav materiella  3 851,6  3 616,5 3 715,6
varav finansiella  15,4  12,4 23,4
Omsättningstillgångar  458,4   504,2  390,0
varav förråd o övriga  303,1  273,9 186,0
varav kassa o bank  155,3   230,3  204,0
     
S:a tillgångar  4 325,4  4 133,1 4 129,0
     
Eget kapital  1 462,1  1 433,5 1 432,5
Justering av eget kapital  0,1  -0,8 
Årets resultat  56,7  66,8 29,6
S:a eget kapital  1 518,9  1 499,5 1 462,1
     
Avsatt till pensioner  36,1   37,3  36,4
Övriga avsättningar  53,5   50,4  53,5
S:a avsättningar   89,6  87,7 89,9
     
Långfristiga skulder  2 326,6  2 177,0 2 251,6
Kortfristiga skulder  390,3  368,9 325,4
S:a skulder  2 716,9  2 545,9 2 577,0

S:a eget kapital och skulder  4 325,4  4 133,1 4 129,0
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Finansiella rapporter, koncernen

  Resultat Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)  15.08.31 14.08.31 14.12.31
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  57,0 67,1 36,5
Justering för av- och nedskrivningar  119,0 106,1 167,3
Justering för gjorda avsättningar  -0,3 0,0 2,2
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg  -1,8 -1,4 -6,3
Just för övriga ej likv.påverkande poster  -0,3 -0,2 -6,7
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital  173,6 171,6 193,0
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -121,9 -63,9 36,0
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  4,9 5,2 -6,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder  64,9 20,8 -22,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten  121,5 133,7 199,5
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -256,7 -292,3 -451,5
Försäljning av materiella anläggningstillg  4,1 3,3 8,2
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -0,1 -0,5 -0,5
Försäljning av finansiella anläggningstillg  0,2 - 2,5
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster  0,3 1,2 3,0
Omklassificeringar    -9,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -252,2 -288,3 -448,0
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring låneskuld  75,0 233,4 308,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar  7,0 4,8 -2,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  82,0 238,2 305,8
    
Årets kassaflöde  -48,7 83,6 57,3
Likvida medel vid periodens början  204,0 146,7 146,7
Likvida medel vid periodens slut  155,3 230,3 204,0
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Ytornet AB

Sammanfattning koncernen

Ystad Energi AB

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 15,0 20,7 23,0 23,0

Årets verksamhet
En varm vinter har medfört att energikonsumtionen är 
lägre än prognosen för år 2015 och då i första hand för 
fjärrvärmen och i viss utsträckning för elnätet. Energiindex 
för perioden har legat på 96%, där 100% är index för ett 
normalår. 

Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn 
tillströmning av nya kunder hela säsongen på grund av 
att det inte varit någon tjäle i marken i vintras. Inga sär-
skilda händelser har inträffat som påverkar verksamheten 
framåt.

Ekonomi
Tertialresultatet för Fjärrvärme och Elnät ligger stabilt 
trots det varma vädret. Något högre resultat på grund av 
lägre räntenivåer än budgeterat, försäkringsersättning för 
redan utrangerad tillgång och nytt fjärrvärmeavtal med 
Lantmännen. 

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 planerar att investera i en acku-
mulatortank med placering på fastighet Snibben. Föränd-
ring av detaljplan är godkänd och bygglov är inlämnat till 
kommunen. Projektering har startats och byggnation pla-

neras under 2015-2016. Under sommaren har nytt avtal 
tecknats med Lantmännen, en kort avtalsperiod är teck-
nad med omförhandlingsmöjligheter varje år.

Fjärrvärmeverksamheten bygger anslutning till reningsver-
ket så att fjärrvärme ska kunna matas in i nätet, detta för 
att ta hand om överskottet av biogas. Fjärrvärmeavdel-
ningen har börjat planera för hopkoppling av fjärrvärme-
näten mellan Ystad och Källesjö.

Under april 2015 rapporterade elnätsverksamheten öns-
kad intäktsram till Energimarknadsinspektionen för nästa 
fyraårsperiod. Besked om intäkstram för nästa period, 
2016-2019, förväntas senast oktober 2015.

Elnätsverksamheten kommer under året genomföra ut-
byggnad i nybyggnadsområden, renovering av nätstatio-
ner samt utbyte av äldre kablar.

Några företag har ändrat abonnemangsform och effekt-
behov, vilket gör att bolaget kommer förstärka elnätet. 
Ändringar av planerad byggnation inom Västra Sjöstaden 
etapp 2 medför att nya kablar behöver förläggas till fast-
igheterna.

En successiv utbyggnad sker på Öppet Stadsnät med hu-
vudfokus på utbyggnad för landsbygden med hjälp av 
landsbygdsstöd. Stödet för föregående period, till och 
med sista december 2014, är godkänt och utbetalt under 
augusti månad. Ny stödansökan för landsbygdsstöd un-
der perioden 2015-2020 är inlämnad till Länsstyrelsen för 
etapp två i utbyggnaden, besked förväntas i december 
2015.

Årets verksamhet
Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystad kommuns 
moderbolag. Från och med 2004-12-31 har Ystads kom-
mun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommu-
nens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, 
AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt 
Ystads Teater AB. Från och med 2010-12-31 ingår även 
AB Ystads Saltsjöbad i koncernen.
Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för pe-
rioden på ett underskott. Räntekostnaderna har periodi-

serats och belastat bolaget för de första åtta månaderna. 
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 bok-
slutet. Ytornet har påbörjat arbetet med revidering av 
ägardirektiv och bolagsordningar. Styrelseutbildning hölls 
under våren.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Leveranssäkerhet, mål för; Fjv= 99% leve-
ranssäkerhet,  Elnät= max 15 min oplane-
rade avbrott i vårt elnät (SAIDI), ÖSY= 99,9% 
tillgänglighet i passivt fibernät
Utbyggnad ÖSY
Bevara kulturarvet: Nätstationer och gatubelys-
ning ska smälta in i den offentliga miljön

Säker och effektiv infrastruktur uppnås med rätt under-
håll, vilket leder till hög leveranssäkerhet. Hög leverans-
säkerhet innebär en attraktiv kommun.

Säker och effektiv IT-kommunikation uppnås genom ut-
byggnad av ÖSY. Det leder till att gynna upplevelsen av en 

attraktiv kommun vilket stimulerar befolkningsökningen.

Bevarar kulturarvet genom att bygga enligt gällande de-
taljplan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

Vid fordonsbyte framöver ska utvärdering ske 
om fossilfritt drivmedel kan användas

Minska fossilt bränsle i fjv-produktionen

Stimulerar en bättre miljö i vårt närområde samt jobbar 
mot YK mål mot fossilbränslefri och klimatneutral kom-
mun 2020.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

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

Genomför APT-möte, hälsokontroll, god ar-
betsmiljö för alla personal, utvecklingsplan för 
alla medarbetare

Kompetensutvecklingen säkras med attraktiv arbetsgivare 
som följd.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads verksamheter ska vara 
kostnadseffektiva och ekono-
min ska vara i balans

Ta fram budget som godkänns av styrelsen. El-
näts- och fjärrvärmepriset bör vara ett medel-
pris inom branschen

God ekonomisk hushållning uppnås när så väl de finan-
siella målen som de strategiska målen huvudsakligen är 
uppfyllda.
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AB Ystadbostäder

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

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

Årets verksamhet
Havsblick i kv Lichton är ett nytt flerbostadshus med cirka 
45-50 lägenheter, varav 10 LSS-bostäder. Förväntad bygg-
start under första kvartalet 2016. Tillsammans med byg-
gandet av 6 nya vindslägenheter i det befintliga huset ger 
detta ett tillskott på 53 bostäder i kvarteret. Upprustning 
av befintliga lägenheter möjliggör nyuthyrning av ytterli-
gare drygt 22 lägenheter. Samtidigt genomförs även ny-
produktion av Bellevue Park med 35-40 bostadslägenhe-
ter i kv Grundström. 

Detaljplanerna för Trädgårdsstaden omfattande Damm-
hejdan med flera samt Strandhem i kv Kokillen pågår 
och förväntas vara antagna under slutet 2015 och början 
2016. Totalt rör det sig om mellan 400 - 500 bostäder 
för dessa tre projekt. Ansökan om detaljplaneändring för 
förtätning med 50-60 bostadslägenheter i Fridhem är in-
lämnad. Bygglovsansökan för inredning av ytterligare 40  
vindslägenheter i Fridhem respektive 10 vindslägenheter i 
kv Backus Norra är under behandling.

Ekonomi
Tertialrapporten för januari-augusti visar ett vinstresultat 
på 6,8 mkr för perioden, vilket är högre än budgeterat. 
Årets hyresförhandling utföll med en höjning på 1,55 
procent från och med första januari jämfört med en 
budgeterad hyreshöjning på 2,2 procent. Detta kom-
penseras delvis av att kostnaderna för uppvärmning och 
snöröjning i början av året var lägre än budget. Även 
räntekostnaden har utfallit lägre än budgeterat genom att 
lån på totalt 120 mkr har omsatts under perioden.

Den största budgetavvikelsen återfinns i periodens kostna-
der för underhåll. En inventering av byggnadernas status 
visar på ett kraftigt eftersatt underhåll i beståndet. Därför 
upprättas en handlingsplan för att åtgärda det eftersatta 

underhållet, parallellt med det normala underhållsarbetet. 
Detta har inneburit omprioriteringar av årets planerade 
uh-åtgärder. I övriga delar ligger utfallet för perioden hu-
vudsakligen i linje med budget. Prognosen för helåret är 
att det fastställda avkastningskravet på 5,5 mkr kommer 
att uppnås.

Årets investeringar
Rapportperiodens bruttoinvesteringar uppgår till cirka 7,7 
mkr, varav 3,5 mkr avser ombyggnaden av en kontorslo-
kal i kv Lovisa 20 samt 1,3 mkr i Lichton ombyggnad. Den 
totala årsvolymen för bygginvesteringar bedöms uppgå 
till runt 15 mkr.

Framtid
Ystadbostäder har en bostadskö på cirka 4 300 sökande 
som även efter behovsrensning visar på en stor bostads-
brist i kommunen. En årlig befolkningsökning med en 
procent, enligt kommunens Vision 2030, ställer krav på 
bolaget att halvera bostadskön genom att långsiktigt till-
skapa 50 bostadslägenheter/år.

Ystadbostäders ambitiösa utvecklingsplan för den kom-
mande tioårsperioden innehåller 400 - 500 nya bostäder. 
I dagens kostnadsläge innebär detta en produktionskost-
nad på omkring 800 mkr. Utmaningen ligger i att bygga 
bra bostäder till rimliga hyror med bibehållen sund eko-
nomi, samtidigt som behovet att underhålla ett åldrande 
bestånd ökar.

En långsiktig plan för att klara egenfinansieringen av un-
derhållet och projektportföljen, samtidigt med ett accep-
tabelt röreseresultat, utreds.

Not:  Denna rapport har inte behandlats i AB Ystadbostäders 

styrelse innan inlämning till koncernen/kommunen 2015-09-11.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Tillskapa 55 st bostads- lägenheter i genom-
snitt per år under perioden 2015 – 2020
Särskild hänsyn ska tas till Ystads kulturhisto-
riska värden vid utveckling av ny bebyggelse
Vid nybyggnation ska god arkitektur, form och 
design bidra till en hållbar samhällsutveckling
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Ny- och ombyggnadsproduktion skapar bostäder för ökad 
inflyttning och medverkar till positiva flyttkedjor.

Två bränder i Fridhem har öde-lagt pågående och förse-
nat planerad byggproduktion. Även ändrad lagstiftning 
har försenat planerade projekt. Förseningen arbetas ikapp 
under 2016. Genomsnittligt skapas mer än 55 lägenheter/
år under perioden 2015-16.

YB äger och förvaltar en stor del av stadens kulturhisto-
riska bebyggelse, som är en del i Ystads varumärke och 
attraktionskraft.
Underhållsplan respektive strategisk åtgärdsplan är under 
framtagning för att successivt komma till rätta med efter-
satt underhåll. Åtgärdsarbetet sträcker sig dock över en 
lång tidsperiod.

YBs ambition att skapa nybyggnation med god arkitek-
tur, form och design bidrar till en attrativ stadsmiljö och 
människors välbefinnande.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

Vid nyanskaffning eller byte av fordon och red-
skap ska fossilfritt drivmedel utvärderas

Genom att välja bort fossila drivmedel minskas kommu-
nens totala miljöbelastning, vilket befrämjar folkhälsan.

Äldre fordon och redskap är delvis drivna med fossila 
drivmedel. Ersätts när den ekonomiska livslängden så 
medger.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

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

God arbetsmiljö för alla personal. Utvecklings-
plan tas fram för alla medarbetare

Medarbetar-/utvecklingssamtal genomförs under hösten. 
Den årliga hälsokontrollen omfattar alla anställda och ge-
nomförs under andra halvan av 2015.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Budget upprättas och godkänns av styrelsen. 
Ekonomiska nyckeltal bör spegla medelvärden 
i likartade bolag inom SABO- sfären

Ystadbostäder fortsätter att utvecklas och expandera med 
hjälp av egengenererade resultat i verksamheten.
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Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 0,6 2,7 1,0 1,7

Årets verksamhet
Årets verksamhet har präglats av en svag nedgång av 
godset i Polentrafiken och en svag ökning i Bornholmstra-
fiken. Passagerartrafiken till Bornholm ökar, bland annat 
med ett nytt rekord för juli månad och passagerartalet 
till Polen ligger på förra årets nivå. Den konventionella 
godstrafiken ligger på nivå som 2014, men hamnen har 
besökts av fler fartyg.

Ekonomi
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 2,7 mkr 
vilket är i paritet med budget för samma tid men bättre 
än föregående år. 

Resultatet påverkas fortfarande, och kommer att göra 
detta under överskådlig framtid, av den starka investe-
ringsfas som hamnen befinner sig i genom infrastruk-
turägarens Ystad kommun satsningar. Investeringarna är 
dock nödvändiga för att verksamheten ska kunna möta 

framtiden och fortsätta att vara en bra samarbetspartner 
med färjerederierna, som också befinner sig i in investe-
ringsfas.

Prognosen justeras upp en aning och beräknas för helåret 
att landa strax under 1.7 mkr. 

Årets investeringar
Under perioden har bolaget investerat i mindre tekniska 
maskiner samt i verksamhetsrelaterade inventarier om 
drygt 0,1 mkr. 

Framtid
Bolaget fortsätter att befästa Ystad Hamns stora bety-
delse för regionen. Tillsammans med infrastrukturägaren 
Ystads kommun genomförs projektering av framtidsinrik-
tade investeringar i till exempel nya färjelägen.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Verka för fler kunder till hamnen och företags-
etableringar inom hamnområdet
Verka för bättre infrastruktur till och från samt 
igenom Ystad

Det är ett långsiktigt arbete att få rederier att starta linje-
trafik. När det gäller erbjuda mark och lokaler är bolaget 
låst till beslut i kommunen.

Även infrastrukturen är ett långsiktigt arbete som måste 
understödjas av kommunala beslut om framtiden.

Hamnbolaget arbetar intensivt för att fler rederier ska an-
göra hamnen samt att erbjuda aktörer lokaler och mark 

för etablering. Bolaget måste ha rådighet över det aren-
derade området, vilket Hamnutskottet föreslagit kom-
munstyrelsen. Beslut dock ej fattat ännu.

Bolaget har under lång tid arbetat för en bättre infrastruk-
tur. Nu måste kommunen också arbeta med samma mål 
samt fatta beslut som stödjer detta arbete.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

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

Skapa en god arbetsmiljö för all personal, be-
löna goda arbetsprestationer (comp & benefit 
strategi) samt erbjuda löpande kompetensut-
veckling
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

När fordon ska bytas framöver ska utvärdering 
ske om fossilfritt drivmedel kan användas.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Påverka ägarna för att möjliggöra en utveck-
ling av hamnen.

Ständigt pågående arbete i YHLAB. Kommunledningens 
svar inväntas, det ligger utom bolagets kontroll.
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Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 6,4 5,7 6,0 6,0

Verksamhet
Det nya dentallabbet åt Unique Dental är klart på KV He-
den 3.

Bygglov har inlämnats för till- och ombyggnad åt VME 
Mechanics  på Pumpen 7 samt åt Hyd X på KV Tändstiftet.

På KV Verkmästaren 18 pågår planarbetet för kommande 
skola. Investeringen bedöms uppgå till cirka 122,0 mkr.

Uthyrningen under 2015 har löpt på bra. Bland annat har 
Ericsson, ABF, Rydhs Bilglas samt Atlanta fonder tecknat 
hyresavtal på totalt 1 410 kvm till en samlad årshyra på 
1 030 000 kr per år. 

Bolaget har inlett diskussioner med Film i Skåne avseende 
hyreshöjning för 2016.

Handlingsplan för att uppnå målen i miljöhandlingspro-
grammet har påbörjats, där tre fastigheter omfattas i år; 
Heden 3, Tändstiftet 1 samt Pumpen 7. 

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget, främst beroende 
på högre hyresintäkter och tillfälligt lägre underhåll. 

Budgetmålet för 2015 förväntas uppfyllas.

Årets investeringar
Investeringen avseende Unique Dental (Heden 3) uppgår 
till 31,2 mkr. Investeringsutgiften gällande ombyggnad av 
Pumpen 7 är ännu ej fastställd. 

Ombyggnaden av kV Heden 3 för ABF beräknas innebära 
en utgift på 0,5 mkr och tillbyggnaden av kV Tändstiftet 
3 5,0 mkr.

Ystads Industrifastigheter AB

För hyresgästanpassningar och ombyggnader av vakanta 
lokaler bedöms investeringsbehovet bli cirka 1,0–3,0 mkr, 
beroende på de kontrakterade hyresgästernas krav.

Investeringsbehovet för att nå målen i miljöhandlingspro-
grammet för Heden 3 beräknas till cirka 0,8 mkr (Tändstif-
tet 1 samt Pumpen 7 är ännu inte fastställda). 

Bolaget har omförhandlat elavtal till miljödeklarerat elav-
tal för 2016. 

Framtid
Bolaget står för en mycket stor investering i samband med 
nybyggnationen på Verkmästaren 18, skolan planeras bli 
klar hösten 2018. Planarbetet för bostäder på KV Lillö kan 
fortgå i det fall det finns en politisk majoritet för 160 nya 
lägenheter. Bolaget kommer att behöva mer resurser för 
att kunna färdigställa och förvalta kommande projekt, det 
kan ske via extern hjälp eller om möjligt köpa tjänster in-
ternt av kommunen. 

Bolaget har ett antal större hyresavtal som är omförhand-
lingsbara under 2015. Utfallet av dessa omförhandlingar 
kommer att påverka bolagets intjäningsförmåga under 
2016. Det gynnsamma ränteläget påverkar bolaget po-
sitivt
vid nya investeringar då nya lån tas upp, befintliga lån är 
redan omförhandlade. 

Efterfrågan på nya lokaler från näringslivet är stabil, högst 
är intresset för mindre lokaler.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning 2017-2020 skall YIA färdigställa detaljplan för 
cirka 150 lägenheter som säljs vidare till bygg-
herrar
YIA skall säkerställa att Ystad Studios kan be-
driva sin verksamhet utan större påverkan av 
planerad bebyggelse
YIA skall underhålla kulturfastigheterna så att 
de är i gott skick

Styrelsen stämmer av om det finns politisk enighet avse-
ende bostäder på KV Lillö

Nämndens behandling av bullerregler görs utifrån fakta 
och gällande lagstiftning.

Styrelsen och Ytornet är eniga att bolaget ska ta ut skä-
liga hyror som täcker bolagets kostnader och bidrar till 
avkastningskravet. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Miljömål Vid nybyggnation; lägre energiförbrukning än 
90Kwh/m2 samt energioptimera samtliga fast-
igheter till 2030

Redovisning sker till styrelsen avseende energibesparing.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin 
ska vara i balans

Ta fram budget som godkänns av styrelsen 
och överensstämmer med Ytornets krav

Genom en aktiv dialog i styrelsen och aktivt engagemang 
i näringslivet. 

Streetmarket
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 AB Ystads Saltsjöbad

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt (mkr) 2,7 3,0 2,6 2,6

Årets verksamhet
Färdigställandet av SPA-avdelningen fortsätter, den beräk-
nade utgiften uppgår till cirka 24 mkr.

Utbyggnaden av fjärrvärme har färdigställts under våren. 
Det har skett renovering av ett flertal rum liksom fönster 
och balkonger. Ommålning av den utvändiga poolen har 
genomförts.

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

Årets investeringar
Årets investeringar uppgår till cirka 0,8 mkr.

Framtid
Underhållsarbeten och investeringar sker enligt långtids-
plan och i samråd med arrendatorn.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Möjliggöra för fler arbetstillfällen och på det 
sättet förmå arbetstagarna att bosätta sig i 
kommunen
Bidra till att kulturintressen bevakas

Bolaget bidrar till att verksamheten i lokalerna överträffar 
förväntningarna och därmed ges fler arbetstillfällen.

Bolaget anpassar renoveringar avseende till- och ombygg-
nader så att kulturvärdet ej förändras och bibehåller det 
kulturella värdet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Miljömål Sänka energiförbrukningen

Bolaget gör ändringar som är förenliga med upprättade 
miljömål genom val av produkter och energiförbättrade 
åtgärder.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin 
ska vara i balans

Budget upprättad med utgångspunkt från 
moderbolagets krav

Bolaget anpassar åtgärderna inom ramen för fastställd 
budget.
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Ystads Teater AB

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o 
skatt (mkr)

0,0 -0,3 0,0 -0,4

Årets verksamhet
Året inleddes med välbesökta föreställning i januari och 
i viss mån i februari. Däremot har bokningsläget varit 
mycket lågt under resten av våren. Minskningen omfattar 
konserter eller motsvarande, samt stora konferenser. Det 
är främst dessa arrangemang som genererar intäkter till 
teatern.

Sommaren var däremot betydligt bättre än motsvarande 
tid 2014. Den inleddes med en operett med Kammaro-
pera Syd som arrangör. De gav åtta föreställningar vilka till 
huvuddelen var utsålda. Under jazzfestivalen genomför-
des elva konserter på teatern med mycket god publiktill-
strömning. Därutöver har sommaren innehållit tre operor 
varav en fick ställas in på grund av dålig försäljning.
 
Antalet besökare har sjunkit från 26 700 till 17 900 det vill 
säga med nära en tredjedel. Det är inte unikt för Ystads 
Teater då trenden har varit liknande för andra teatrar och 
konserthus.

Genomförda föreställningar och konferenser har främst 
varit årligen återkommande Ystadrevyn, Marinens 
Musikkår, Stora Idrottsdagen samt jazzcaféer i samar-
bete med Musik i Syd. Därutöver har teatern haft Glenn 
Miller Band, Louise Hoffsten och stor premiär av Malmö 
Opera och Musikteater med en nyskriven opera baserad 
på Michael Wiehes ”Sånger från en inställd skilsmässa”. I 
slutet av våren hade teatern ett gästspel från Åland med 
en nyskriven opera ”Magnus Maria” med Suzanne Osten 
som regissör. Sommarens operor i övrigt var Carmen och 
La Gionconda samt sommarens stora succé Läderlappen 
med Rickard Söderberg som regissör.
  
Jazzfestivalen hade som vanligt många stora artister från 
USA med Grammyvinnaren Dianne Reeves i spetsen. 
Jan Lundgren hade två utsålda konserter. Sommaren av-
slutades med Ystads Theatre Festival där Shakespeare’s 
Globe var huvudattraktionen. De gav ”Much Ado About 
Nothing”, vilket var deras enda gästspelet i Europa. Fes-
tivalen kunde också presentera en föreställning med 
Nycirkus, modern dans från Cuba och en modern Ham-
letföreställning av ett teatersällskap från Ungern. Samtliga 
föreställningar fick stor uppmärksamhet och bra recensio-
ner. Tyvärr sviker publiken teaterföreställningar. Festivalen 
genomförs i ett samarbete med den ideella föreningen 
kulturfjesk, som bidrar med 145 tkr till festivalen samt 
med kultur o utbildning. 

Barnteater och skolföreställningar har genomförts i vanlig 
ordning.

Teaterns yttre miljö har förbättras med blommor vid en-
trén genom insatser av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomi
Teatern redovisar för verksamhetsårets andra tertial ett 
utfall på -0,3 mkr vilket avviker från budget med motsva-
rande belopp. Merparten av teaterns verksamheter hål-
ler budget, däremot är intäkter från arrangemang lägre 
än budgeterat. Huvudanledningen är en minskning av 
bokade föreställningar under det första tertialet, vilket 
även är den period då underskottet uppkom. Under det 
andra tertialet har resultatet varit bättre. Scenkonstfesti-
valen Scen Ystad med huvudattraktionen Shakespeare’s 
Globe kostade för Teaterns del drygt 0,1 mkr på grund 
av låga publiksiffror, men trots det har resultatet inte för-
sämrats sedan det första tertialet. Det finns däremot risk 
att teatern under det sista tertialet kommer tappa ytterli-
gare 0,1 mkr vilket gör att helårsprognosen blir -0,4 mkr.  

För att förbättra ekonomin pågår nu ett mer aktivt arbete 
för att få fler arrangemang till teatern. 

Årets investeringar
Under första kvartalet har källarutrymmena renoverats. 
Under sommaren har fönster och dörrar liksom hängrän-
nan i söder och öster målats. Detta ingår i den rullande 
underhållsplanen. Fasaden i söder behöver målas på vissa 
ställen där fukt tränger fram. Detta kan med stor säker-
het hänga samman med källarutrymmenas tidigare färg 
på väggarna. Fasaden kommer inte att åtgärdas i år i av-
vaktan på att se vilka effekter källarrenoveringen får.  

Vestibulen är i det närmaste klar och det är dags att ta sig 
an trapphusen till caféet där stora flagor riskera ramla ner 
på publiken.

Parallella uppdrag har genomförts för att få fram alter-
nativa förslag till toalettbyggnaden. Projektgruppen har 
valt ett alternativ från Bygg-A Arkitekter i Malmö där 
toalettbygganden integreras med huvudbyggnaden under 
rampen på teatern norra sida. Alternativet löser toaletten 
på ett effektivt sätt och ökar samtidigt tillgängligheten till 
huset för funktionshindrade. Som projektledare har tidi-
gare stadsarkitekten Björn Hansson kontrakterats.
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Framtid
Bokningsläget är fortsatt bekymmersamt inför hösten. De 
minskade antalet bokningar kan komma att påverka årets 
resultat negativt.  

Repertoaren innehåller fortsatt stor bredd och mycket 
med spets. Under hösten har teatern besök av Nina Pers-
son från Cardigans i ett nytt koncept benämnt ”Nära”, 
Saint Petersburgs balett, Gunhild Carling med Musica 

Vitae, Malmö Opera o Musikteater med operan Don G. 
Barn och familjeföreställning har ett stort utbud och på 
samma sätt blir det stå upp, rock och drama.

Toalettbyggnaden påbörjas under hösten och bedöms 
vara färdig i februari – mars 2016.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Brett utbud med spets

Vårda teaterbyggnaden

Göra teatern tillgänglig för filminspelningar

Scenen tillgänglig för skolan

Teatern erbjuder intresseväckande program vilket kan bi-
dra till att attrahera inflyttare. En vacker teaterbyggnad 
ökar upplevelsen och attraktionskraften av kommunen.  

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Tillgänglig teater för funktionshindrade

Teatern gör det möjligt för funktionshindrade att ta del av 
kulturutbudet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ungdomsarbetslösheten ska
minska

Högklassiga program, som lockar besökare

Teatern erbjuder högklassiga program och stödjer lokala 
festivaler. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

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

Kompetensutveckla personalen för att bland 
annat minska sårbarheten

Utbildning av en person till scenmästare har påbörjats. 
Kommer fortsätta under hösten, men sannolikt finns mer 
utbildningsbehov nästa år. Mer utbildning krävs framöver 
inom olika områden.

Teatern bidrar även till att öka antalet filmproduktioner
i kommunen. Genom att skolan arbetar med kultur på 
teatern ökar attraktionskraften för boende i Ystad.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Ökad kvalitet i hanteringen av arrangemang

Nöjd publik och arrangörer

Förbättringsbehov finns inom hanteringen av arrang-
emang. Utredning av införskaffande av nytt planerings-
verktyg pågår, men kommer sannolikt inte hinna genom-
föras innan årsskiftet. 

Mätning av kundnöjdhet pågår kontinuerligt. Genom nöj-
da arrangörer och nöjd publik ökar antalet evenemang. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

Inför ökad grad av källsortering

Genomför energieffektivisering

Källsortering pågår inom fraktionerna papper, wellpapp 
och glas. System behövs för att införa källsortering inom 
fler områden som exempelvis mat, plast och plåt. Bedöms 
inte hinna införskaffas under verksamhetsåret.

Ett begränsat antal åtgärder är vidtagna för att öka ener-
gieffektiviseringen. För att större åtgärder som installation 
av nytt reglersystem för ventilation och värme ska kunna 
genomföras behöver först teatern få finansieringsgod-
kännande från moderbolaget. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads verksamheter ska vara 
kostnadseffektiva och ekono-
min ska vara i balans

Det årliga resultatet skall vara 0

Teatern har påbörjat ett arbete med att förbättra uppfölj-
ningen av arrangemang. Osäkert om detta arbete kom-
mer hinnas genomföras till fullo under verksamhetsåret. 
En uppgradering till utdataverktyget Qlikview skulle även 

förenkla och förbättra möjligheterna till uppföljning, nå-
got som har lyfts fram till kommunen.
Helårsresultatet befaras bli -0,4 mkr hänförligt till färre 
bokade arrangemang under främst det första tertialet. 
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Sydskånska Gymnasieförbundet

Ekonomi (mkr) Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat 2,5 5,4 0,0 -3,5

Årets verksamhet
Året har präglats av ett intensivt utvecklingsarbete 
inom några av de områden som direktionen pekat ut i 
gymnasieplanen. Verksamheten ska utgå från att alla 
elever ska nå sin fulla potential och det finns fokusom-
råde att beakta och utvecklingsområden att rikta in sig 
på. Verksamheten har formulerat olika fokusområden och 
målsättningar inför läsåret 2015/2016.

En viktig och stor utbildningsinsats har påbörjats inom 
matematik. Samtliga undervisande matematiklärare deltar 
i det statliga matematiklyftet. Det finns en tydlig struktur 
i denna fortbildning och en lärare har utsetts till att vara 
handledare. För att ytterligare öka måluppfyllelsen för ma-
tematiken har en speciallärare i matematik anställts.  

Det pågår ett omfattande arbete med att ta fram en ny 
modern hemsida där den huvudsakliga målgruppen är de 
elever som söker till gymnasieskolan. Med detta hoppas 
förbundet på ett ökat antal elever till programmen på 
Park- och Österportgymnasiet. Det har också märkts att 
skolans lärplattform, Vklass, har använts flitigt av eleverna 
och personalen. Skolan har även medverkat till en del för-
bättring/ utveckling av denna plattform.

Den nya ledningsstrukturen har kompletterats med två bi-
trädande rektorer i och med läsårsstarten i augusti 2015.

Vid höstterminens start var det en klar uppgång i antalet 
antagna elever i årskurs ett. Några av anledningarna till 
denna ökning kan vara en utvecklad marknadsföring, en 
seriös it-satsning och ett aktivt arbete ute i verksamheten.

Ett arbete med hållbar utveckling har påbörjats och Park-
gymnasiet är licenserad som en gymnasieskola inom ra-
men för Grön Flagg. Arbete pågår för att förbättra utemil-
jön och de elevgemensamma utrymmena. Initialt bedrivs 
arbetet framförallt på byggprogrammet och särskolans 
park och fastighetsprogram. Det finns en ambition att 
sprida detta till övriga program.

Gymnasiesärskolan fortsätter att utvecklas och imple-
mentera reformen Gysär 13 och utbildningsmässigt håller 
verksamheten en mycket hög kvalitet.

En ökad samverkan med näringslivet har skett för de hög-
skoleförberedande programmen, som tillexempel teknik-
programmets fjärde teknikår och ekonomiprogrammets 
profil diplomerad gymnasieekonom. Det fjärde teknikåret 

har startat med tio elever och tio involverade företag som 
upplåter APL-platser.

Förbundets lärlingssatsning inom vård och omsorg är 
igång och de första fem lärlingarna har börjat på Öster-
portgymnasiet. 

Den jämna tillströmning av nyanlända som tidigare fun-
nits började under senare delen av vårterminen att öka. 
Denna ökning har under höstterminens första veckor vux-
it markant. Det finns nu ett sjuttiotal elever i verksamhe-
ten. En planering av organisationen är problematisk och 
det ställer höga krav på personalens flexibilitet och vilja att 
skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten. 

Skolans gemensamma utvecklingsarbete med credot i 
spetsen kommer på sikt att höja andelen elever som får 
ut sin gymnasieexamen, varför stort fokus ligger på att 
implementera utvecklingsarbetet i undervisningen. 

Ekonomi
Kostnaderna för Sydskånska gymnasieförbundet uppgår 
per den 31 augusti till 240,0 mkr och intäkterna till 245,4 
mkr inklusive interna poster. Det innebär för perioden ett 
överskott på 5,4 mkr. I resultatet ingår en minskad skuld 
till anställda för bland annat ferie-, uppehålls- och semes-
terlön motsvarande drygt 3 mkr. Denna skuldminskning 
kommer dock inte att bestå eftersom den till största delen 
kommer att regleras i samband med bokslutet utifrån in-
arbetad tid.

Baserat på periodens ekonomiska resultat samt förväntat 
intag av elever höstterminen 2015 pekar prognosen på 
ett underskott på 3,5 mkr.

Resultatet beror framför allt på att fyra program har för 
få elever mot budgeterat antal. Två av dessa program, es-
tet- och restaurang- och livsmedelprogrammet, beslutade 
direktionen starta upp beroende på lokala angelägenhe-
ter. Det tredje programmet, handelsprogrammet, har två 
inriktningar till ett för litet antal elever. Det har dessutom  
slutat ett antal elever vid detta program. Det sista pro-
grammet, teknikprogrammet, har det gjorts en medveten 
satsning på av skolledningen. Detta beroende på att det 
fjärde teknikåret införts från och med höstterminen 2015. 
Satsningen gjorde att skolan valde att starta en och halv 
klass vilket får ekonomiska konsekvenser. Totalt under-
skott för skolenheterna är 3,5 mkr.



Sa
m

m
an

fa
tt

ni
ng

 k
on

ce
rn

en

Sa
m

m
an

fa
tt

ni
ng

 k
on

ce
rn

en

Sa
m

m
an

fa
tt

ni
ng

 k
on

ce
rn

en

Sa
m

m
an

fa
tt

ni
ng

 k
on

ce
rn

en

35

De centrala verksamheterna visar ett underskott på 2 mkr. 
Detta underskott uppvägs av en utlovad återbetalning 
från AFA på cirka 2 mkr. Det centrala underskottet hän-
förs till att elevhälsans budget överskrids med 0,3 mkr, ett 
skadestånd från ett uppsagt avtal med Menigo inklusive 
advokatkostnader på cirka 0,9 mkr samt organisations-
förändringar inför övergången till Ystads kommun som 
ger en engångskostnad på 1,3 mkr. Kostenheten visar ett 
överskott på 0,5 mkr.

Årets investeringar
Under året har den naturvetenskapliga institutionen på 
Österportgymnasiet fått elförsörjningen uppdaterad. Det 
har satts in elektrobrännare i samtliga laborationssalar. 
Detta gör att verksamheten inte längre behöver använda 
gasol, vilket är en förbättring både ekonomiskt och säker-
hetsmässigt.

Lokalen Gradängerna har uppgraderat ljud- och bildsyste-
men. Nu finns möjlighet till fullgod konferenskvalitet även 
här. Detta gör att bokningen av aulan kan avlastas.

På Parkgymnasiet har förvaringsskåp för verksamheten 
införskaffats. Skolan har dessutom köpt en begagnad mi-
nibuss för att själva kunna transportera elever. 
Kostenheten har uppdaterat sin utrustning med en kok-
gryta, vilket även förbättrar deras arbetsmiljö.

I övrigt löper investeringsbudgeten enligt plan.

Framtid
Gymnasieskolan är en naturlig del av samhället och då 
framför allt i samarbetet med näringslivet. De samarbets-
former som utvecklats i och med introduktionen av tek-
nikprogrammets fjärde år, kan och bör förfinas. Inte minst 
ska dessa erfarenheter användas för att utveckla samar-
betet mellan andra delar av näringslivet och de program 
som då blir aktuella.

Det interna samarbete som påbörjats med matsalens 
verksamhet ska också fortskrida och utvecklas ytterligare.
Då skolans verksamhet har ansvar för kompetensförsörj-
ningen är det viktigt att utbudet av program och inrikt-
ningar möter både elevernas val och arbetsmarknadens 
behov. Exempelvis är vård och omsorg ett område där 
den gymnasiala utbildningen har som svårast att möta 
arbetsmarknadens behov på nationellt plan. Förbundet 
ser däremot en god tillströmning till yrkesprogrammen 
och detta måste säkerställas även fortsättningsvis genom 
samordning med kommunerna i regionen och de lokala 
programråden när det gäller anskaffning av APL-platser.

Förbundets 1-1 satsning är på väg in i nästa fas vilket 
innebär ett fokus på IKT. Biblioteksverksamheten blir en 
central samarbetspartner med övriga ansvariga inom IKT, 
vilket underlättar elevernas lärande och ökar måluppfyl-
lelsen genom att påvisa nya möjligheter för kunskapsin-
hämtning. 

Omvärldsbevakningen för skolans elever är också central 
och viktig. Arbetet med att knyta internationella kontak-
ter för utbyte pågår. 
   

Uppstart med T4 med de företag som erbjuder APL-platser. 
Fotograf: Annajohanna Månsson
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Mål              Måluppfyllelse

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

naderna

• Det egna kapitalet inflationssäkras.

• Återställa det egna kapitalet till samma ingående ba-
lans som 2014. 

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

genomsnittet för såväl Skåne som landet i sin helhet.    
• Elevernas genonsnittliga betygspoäng inom varje na-

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

• Andelen elever på yrkesprogram som har högskole-
behörighet är högre än genomsnittet för såväl Skåne 
som landet i sin hethet.     

• Målet kommer inte att uppfyllas. Den ekonomiska 
prognosen visar på ett underskott motsvarande 3,5 
mkr.

• Målet kommer inte att uppfyllas. Den ekonomiska 
prognosen visar på ett underskott motsvarande 3,5 
mkr.

• Målet kommer inte att uppfyllas. Den ekonomiska 
prognosen visar på ett underskott motsvarande 3,5 
mkr.

• Målet är inte mätbart i nuläget. Uppföljning kommer 
att ske i samband med årsredovisningen.

• Målet är inte mätbart i nuläget. Uppföljning kommer 
att ske i samband med årsredovisningen.

• Målet är inte mätbart i nuläget. Uppföljning kommer 
att ske i samband med årsredovisningen.
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Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Mål              Måluppfyllelse

Ekonomi (mkr) Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

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

Årets verksamhet
De nya släckbilarna överlämnades i ett strålande försom-
marväder i samband med årets ”Öppna hus” vid brand-
stationerna i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla samt Ystad. 
Förbundet bjöd på en mix av förebyggande information 
och uppvisningar. Öppet hus är en fantastisk möjlighet 
att visa upp förbundets brandstationer och att träffa 
kommuninvånare för informationsutbyte och samtal. Att 
genomföra öppet hus varje år är också en viktig del i re-
kryteringen av främst RiB (deltids) personal. Antalet besö-
kare var rekordstort och uppskattningsvis kom cirka 3000 
personer till våra brandstationer. 

SÖRF:s ordförande och räddningschef deltog i SKL:s pre-
sidiedagar i början av maj och fick bland annat lyssna till 
statsekreterare Ann Lindhe som redogjorde för regering-
ens syn på olyckorna i samhället. 
Årets stora begivenhet i räddningstjänstsverige var Brand 
2015 i Visby, där direktionens AU och räddningschefen 
deltog i olika aktiviteter. Första dagen inleddes med 
politikerträff kring ledning och styrning av räddningstjänst, 
vilket var mycket uppskattat av deltagarna. 

Ekonomi
Förbundets resultat efter åtta månader blev ett överskott 
på 0,2 mkr. Prognosen för året är likvärdig med budge-
terat resultat på 0,1 mkr. En positiv budgetavvikelse för 
perioden är inom personalkostnader 0,4 mkr. 
De externa intäkterna har varit lägre än de budgeterade 
med 0,3 mkr som ett led i förändring av arbetsprocess 
för förebyggandeavdelningen och byte av IT-system men 
åtgärder under hösten kommer att reglera intäkterna.
Sotningsverksamheten är en egen resultatenhet i SÖRF 
och bär sina egna intäkter och kostnader, för perioden 
blev resultatet minus 0,1mkr. Tertial 2 är intäktmässigt 
lägre på grund av semesterperioden men återhämtning 
beräknas ske under hösten.

Årets investeringar
Den största investeringen under året har varit fyra nya 
släckbilar som blev levererade under våren. Totalt är 16,9 
mkr utnyttjade av den totala investeringsbudgeten på 
18,4 mkr.
   

1. 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 resulterat i ett stabilt eget 
kapital.

Prognosen per helår visar att måluppfyllelse kommer att 
uppnås.

Prognosavvikelsen kommer med stor sannolikhet inte att 
uppnås per årsskiftet, då målet är orimligt att uppnå. Be-
slut är fattat i direktionen att föreslå medlemskommuner-
na att i förbundsordningen ta bort det tredje finansiella 
målet. 
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Ekonomi (mkr) Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat 0,2 0,4 0,3 0,0

Årets verksamhet    
Under slutet av föregående år planerades årets verksam-
het och det antal inspektioner och kontroller som ska 
utföras under 2015. Inspektioner avseende tillsyn med 
stöd av miljöbalken påbörjades redan i januari. När det 
gäller kontroller med stöd av livsmedelslagen påbörjades 
dessa i februari. Orsaken till detta är att livsmedelsgrup-
pen riskklassade om i stort sett de flesta objekten som 
har livsmedelshantering. Anledning till detta är att verk-
samheterna arbetat in bra rutiner och kontrollerna har 
varit tillfredställande. Under januari har rapportering av 
verksamheten skett till andra myndigheter som Länssty-
relsen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket med flera. Dis-
kussioner pågår ständigt för att få en organisation som är 
effektiv, flexibel och mindre sårbar inför framtiden. 

I mars anordnades en gårdsvandring tillsammans med 
några aktörer, bland annat Hushållningssällskapet och 
Länsstyrelsen. Gårdsvandringen som var välbesökt anord-
nades för att visa för lantbrukarna vad som ingår i en in-
spektion och hur de själv kan agera inför våra besök.

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 ar-
betsområdena. Utbildningarna inkluderar områden som 
koststillskott, kontrollköp av tobak, enskilda avlopp, in-
omhusmiljö, miljöbalksdagar, förbränningsläggningar, ju-
ridik, hot och våld för att nämna några. Grupper inom de 
olika arbetsområdena har kommit igång med kontinuer-
liga träffar med våra grannkommuner Sjöbo, Trelleborg 
och Skurup. Miljöförbundet hade i mars en gemensam 
dag där politiker och tjänstemän deltog för att lära känna 
varandra inför den nya mandatperioden.

Miljöförbundets hemsida uppgraderades under våren 
och fick ett nytt utseende. Miljöförbundets ambition är 
att hemsidan ska hållas aktuell med ny information. Alla 
projekt som utförts sedan miljöförbundets start där det 
finns en skriven rapport kommer att ligga i ett bibliotek 
och vara lätta att hitta för våra medborgare. Hemsidan 
kommer så småningom att kunna användas för ansökan, 
klagomål eller övriga synpunkter om miljöförbundet.

Avloppsmässa hölls i maj i Tomelilla precis som under 
2013 och 2014. Årets mässa var lika välbesökt som tidi-
gare år och det fanns representanter från VA-avdelning-
arna i våra medlemskommuner, energirådgivare samt ett 

företag som förevisade solfångare.

Uppföljning av verksamheten sker varje månad där 
handläggarna lämnar in uppgifter på vad som utförts 
enligt en fastställd mall. Kontinuerliga samtal hålls med 
handläggarna för att eventuellt flytta resurser inom mil-
jöförbundet så att beslutad verksamhetsplan följs. I dags-
läget finns det för närvarande ingenting som tyder på att 
verksamhetsplanen inte följs.

Arbetet med att skriva inspektionskort på plats har funge-
rat bra på flera tillsynsobjekt. Inspektionskort används vid 
kontroll av livsmedelsverksamheter, lantbrukstillsyn (min-
dre verksamheter), viss hälsoskyddstillsyn som till exempel 
camping och gruppboende och inom vissa områden inom 
miljötillsynen. Arbetet med att utveckla inspektionskort 
så att det kan användas på fler verksamheter pågår. Att 
använda inspektionskort gör att tillsynen blir effektivare 
och den administrativa tiden på kontoret minskar. Detta 
arbetssätt är mycket uppskattat ute hos verksamhetsutö-
varna.

Under våren/sommaren utfördes flera projekt vilket resul-
terat i rapporter som finns tillgängliga på hemisdan. Det 
är bland annat tillfälliga arrangemang, förbränningsan-
läggningar och frisörer.

Under årets båda tertial har det varit mycket fokus på de 
stämningar som finns på vattenskyddsområdena i Sim-
rishamns kommun. Stämningarna är på över 100 miljo-
ner kronor och enligt kärande anser de att Simrishamns 
kommun och miljöförbundet solidariskt ska dela på kost-
naderna för inlösning av mark. Ytterligare överklagande 
ärende gällande taxor har tagit en stor del av tiden.

Åtalsanmälningar (misstanke om miljöbrott) har varit 
några fler än under de senaste åren. Bland dessa kan 
nämnas bekämpning av Björnloka inom vattenskyddsom-
råde utan tillstånd och otillåten mellanlagring av avfall.

Fokus ligger på miljöförbundets uppdrag som är tillsyn 
och prövning och att verksamhetsplanen för 2015 upp-
fylls.

Ekonomi 
Miljöförbundet redovisar efter det andra tertialet ett posi-
tivt utfall på 0,4 mkr, vilket är 0,2 mkr över budget. I utfal-
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Mål              Måluppfyllelse

let inkluderas en temporär intäkt hänförlig till förändring 
av semesterlöneskulden på drygt 0,2 mkr. På intäktssidan 
redovisas ett underskott hänförligt årsavgifter på 0,3 mkr, 
till största del på grund av omklassning av de objekt som 
har livsmedelshantering. Timavgifterna håller budget, 
även om det finns både positiva och negativa avvikelser 
inom verksamhetsområdena. Personalkostnader visar ett 
positivt resultat i förhållande till budget på 0,2 mkr hän-
förligt till sjukskrivningar och tjänstledighet. Förbundets 
övriga kostnader redovisar ett positivt resultat på 0,1 mkr, 
bland annat på grund av att planerade kostnader för upp-
gradering av diariesystemet Miljöreda inte kommer bli av. 

Prognosen är ett helårsutfall på 0,0 mkr. Intäkterna för-
väntas fortsätta försämras i förhållande till budget med 

ett helårsresultat på -0,7 mkr, varav merparten av avvikel-
sen utgörs av årsavgifter. Detta kompenseras däremot av 
positiva avvikelser inom personalkostnader, övriga kostna-
der, avskrivningar och semesterlöneskuld.

Årets investeringar
Under verksamhetsåret har hemsidan uppgraderats. Inga 
andra investeringar är planerade under verksamhetsåret.

Framtid 
Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt. Tyvärr 
är diariesystemet Miljöreda inte optimalt. Miljöförbundet 
håller på att titta på olika system som finns på marknaden 
anpassat efter förbundets verksamhet.

1. Finansiella mål

• Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska 
ramar och vara i balans.

• En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas 
samt ett bokslut som visar på ett positivt resultat  

2. Verksamhetsmål
• Under 2015 ska miljöförbundet tillsammans genom-

föra minst 1260 inspektioner/kontroller samt inven-
tera 450 enskilda avlopp  

• 50 % av inspektionsprotokollen ska skrivas på plats 
och överlämnas vid inspektioner/kontroller.  

• 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 sökande 
inkommit med kompletta handlingar. Det kan finnas 
undantag, bland annat i de ärenden där det krävs ett 
remissförfarande.

• Medarbetarsamtal, där individuella utvecklingsplaner 
upprättas, ska hållas en gång om året. Inför löner-
evidering ska lönesamtal hållas. Arbetsplatsträffar 
ska hållas minst en gång per månad med uppehåll 
under juli.      

Efter det första tertialet visar miljöförbundet ett positivt 
utfall på 0,4 mkr och prognosen är att helårsutfallet blir 
0,0 mkr, således bedöms målet om verksamhet i balans 
uppnås.
Prognosen är att självfinansieringsgraden kommer vara 47 
% vid årsskiftet. Därför bedöms inte målet om självfinan-
sieringsgrad på 50 % uppfyllas. 

Kontroll/inspektionsverksamhet samt avloppsinventering 
pågår och förväntas uppfyllas enligt plan.

Arbetet är påbörjat när det gäller mindre lantbruksinspek-
tioner, mindre verksamheter inom hälsoskydd och miljö 
och livsmedelskontroller och kommer utökas under året. 
Förväntas uppfyllas.

Uppföljning sker genom stickprov och för närvaranade 
tyder ingenting på att målet inte kommer att uppfyllas.

Förväntas uppfyllas.



K
om

m
un

st
yr

el
se

 -
 L

ed
ni

ng
 o

ch
 u

tv
ec

kl
in

g

40

K
om

m
un

st
yr

el
se

 -
 L

ed
ni

ng
 o

ch
 u

tv
ec

kl
in

g

41

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 18,3 25,5 37,4 38,1
Kostnader -136,4 -78,9 -125,0 -123,1
(varav kapitaltjänst) (-1,8) (-4,2) (-6,3) (6,3)
Summa -118,1 -53,4 -87,6 -85,0

Verksamhet
Fullmäktige har fastställt modell för mål- och resultat-
styrning. Denna utgår från Vision 2030. Syftet med 
styrmodellen/styrdokumentet är att beskriva mål- och 
resultatstyrningsmodellen samt hur den ska implemente-
ras och följas upp. Kommunstyrelsen har fastställt åtagan-
den och aktiviteter kopplade till de av fullmäktige fast-
ställda övergripande strategiska målen. Dessa följs upp i 
tertialrapporterna.

Ny mandatperiod med delvis nya politiker innebär att ex-
tra fokus lagts på detta under årets första månader. Poli-
tikerutbildning har hållits under fyra kvällar med två olika 
program.

I mitten av juni lanserades kommunens intranät. Här finns 
information och olika verktyg och blanketter för det dag-
liga arbetet. Intranätet är under uppbyggnad men har re-
dan blivit mycket uppskattat.

E-tjänstprotalen Ystad 24 – Mina sidor har tagits i bruk. 
Här finns elektroniska blanketter för diverse tjänster, till 
exempel synpunkter, felanmälan och ansökningar av oli-
ka slag. Avsikten är att underlätta för medborgarna att 
komma i kontakt med kommunen och tjänsterna kommer 
succesivt att byggas ut. Under våren startade webbsänd-
ning av kommunfullmäktiges sammanträden. Detta ökar 
tillgängligheten för alla som vill följa den politiska debat-
ten, eller i efterhand se delar av denna, men som inte har 
möjlighet att närvara vid sammanträdet.

Näringslivsavdelningen har flyttat till nyrenoverade loka-
ler i Gamla rådhuset. Syftet är att göra det enklare för 
företagare att inte bara komma i kontakt med kommunen 
men också att uppmuntra till fler personliga möten. 

IT-avdelningen har förts över till förvaltningen från och 
med årsskiftet 2015.

Personalomsättningen på högre tjänster har varit hög un-
der perioden. Från och med hösten har kommunen såväl 
ny kommundirektör som ekonomichef.

Ekonomi
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett 
överskott efter det andra tertialet på 4,8 mkr i förhållande 
till budget. Utfallet inkluderar en temporär intäkt på 0,5 
mkr hänförligt till justering av semesterlöneskulden. Det 
positiva resultatet beror bland annat på personalrelate-
rade poster, bidrag avseende projekt från tidigare år inom 
filmverksamheten, förändring i periodiseringen av kom-
munens licenser samt att flera verksamheters kostnader 
till stor del faller ut under hösten. Förvaltningen har ge-
nom kompletteringsbudgeten erhållit 0,3 mkr avseende 
fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar. 
Dessa budgetmedel är utlovade men förväntas inte hinna 
nyttjas under verksamhetsåret. Prognosen för förvaltning-
ens resultat 2015 är ett överskott på 2,6 mkr.

Kommunalförbunden redovisar ett överskott på 0,1 mkr 
efter det andra tertialet. Prognosen är att kommunalför-
bunden kommer att ha ett nollresultat för helåret 2015. 
Den stora skillnaden i utfallet 2015 jämfört med 2014 
beror på att förvaltningen inte längre har kvar gymnasie-
verksamheten. 

Framtid
En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsatta 
implementeringsarbetet av styrmodellen som omfattar 
hela koncernen och innefattar hur verksamheterna styrs 
och följs upp. Viktigt är också arbetet med tillväxt, syssel-
sättning, besöksnäring, näringsliv och befolkningsutveck-
ling samt kommunens tillgänglighet i form av bland annat 
e-tjänster.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Beslut om framtagande av handlingsplan för 
samverkan mellan skola, näringsliv och kom-
mun
Skapa förutsättningar för introduktionsanställ-
ningar
Ks beslutar om handlingsplan utifrån det över-
gripande samordningsansvaret

G:a Rådhuset - ny mötesplats

Minst 50 företagsbesök
Skapa en process för att samverka över förvalt-
nings- och bolagsgränserna i komplexa före-
tagsärenden

Skola, näringsliv och kommun har samverkat för att ge-
nomföra ett nytt teknikprogram som startat höstterminen 
2015. Det nya programmet kan även användas som mo-
dell till övriga programområden, vilket på sikt kan bidra till 
att minska ungdomsarbetslösheten och stimulera befolk-
ningsutvecklingen.

Fram till augusti har tio introduktionsanställningar inom 
social omsorg skapats. Utvärdering kring hur denna sats-
ning fungerat kommer att göras innan arbetet med att 
även skapa platser i andra verksamheter påbörjas. Genom 
en satsning på introduktionsanställningar i fler verksam-
heter än social omsorg kan kommunen bidra till en mins-
kad ungdomsarbetslöshet, vilket kan i sin tur kan bidra till 
en positiv befolkningsutveckling. Prognosen är däremot 
osäker gällande budget för fler platser. Det finns även en 
osäkerhet till om fackförbundet Kommunal vill teckna ett 

avtal gällande platser i fler verksamheter.

Arbetet med handlingsplan för övergripande uppföljning 
av hur kommunstyrelsen via ökat bostadsbyggande bidrar 
till 1 % befolkningsökning kommer att påbörjas under 
hösten 2015. Även om handlingsplanen inte förväntas bli 
slutförd under verksamhetsåret kommer det att finnas en 
uppföljning av planer och bostadsbyggande för att kunna 
tillgodose behovet av bostäder för att växa.

Under året har en ny mötesplats i gamla rådhuset öppnats 
för samarbete och dialog med näringsliv och stimulering 
av turismen i regionen. Detta förväntas bidra till ett stärkt 
långsiktigt näringsliv, ökad attraktionskraft hos kommu-
nen och i förlängningen bidra till ökad befolkningstillväxt.  

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Följa antagen bredbandsstrategi

Antagen bredbandsstrategi har behandlats av budgetbe-
redningen. Det råder däremot osäkerhet om den kommer 
kunna finansieras i internbudget 2016.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

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

Ledarutvecklingsprogram ska tas fram

Vara ett kvalificerat stöd åt verksamheten 
inom våra huvudprocesser; arbetsrätt, arbets-
miljö och anställning

En aktiv lönebildningsprocess
Skapa förutsättningar för underlätta arbetet 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet

Då många kommuner valde att lämna samarbetet kring 
en ledarutbildning i regi av Kommunförbundet Skåne blir 
denna satsning inte av. Ystads kommun undersöker nu 
möjligheterna till en egen ledarutbildning.

Genom att personalavdelningen utgör ett kvalificerat stöd 
till kommunens arbetsledare samt att det finns tydligt ut-
formade råd och riktlinjer ökas möjligheten till likvärdiga 
beslut i de olika verksamheterna, vilket i sin tur bidrar till 
en positiv syn på kommunen som arbetsgivare.

Lönekriterier ska arbetas fram med utgångspunkt i Ystads 
kommuns personalidé, som dessförinnan behöver re-
videras. Arbetet beräknas kunna vara klart i december 
2016. Verktyg för en bättre lönebildningsprocess skapar 
förutsättningar för Ystads kommun att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Verktygen ska kunna användas av kommu-
nens andra nämnder.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

Se till att miljöhänsyn beaktas vid framtagande 
av vattenplan

Organisera det övergripande folkhälsopolitiska 
arbetet
Informera om Miljöprogram och Folkhälsopoli-
tiskt program samt ta fram förslag till utform-
ning av handlingsplan
Ta fram förslag till policy för hållbart resande 
inom kommunens verksamheter

Förvaltningen har ett fokus på folkhälsofrågor och hur 
kommunen kan arbeta övergripande med olika frågor för 
tidiga förebyggande insatser.

Miljöutskottets ambition är att en samlad handlingsplan 
för Ystads kommun ska finnas för beslut i kommunfull-

mäktige i december 2015.

Policy för hållbart resande kan utöver miljövinster även ge 
ekonomiska vinster och folkhälsovinster.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Säkerställa en ekonomi i balans genom att ti-
digt vidta åtgärder vid negativa budgetavvikel-
ser samt att begära redovisning av handlings-
planer från berörda verksamheter

Beslut om uppföljning av genomförandegrad 
av beslutade investeringar

Besluta om ny styrmodell

Implementering av ny inköps- och upphand-
lingspolicy för Ystads kommun med helägda 
bolag

Analyser via kommunens nya inköpsanalyssystem beräk-
nas kunna påbörjas under hösten 2015. Försening har 
uppstått med anledning av att leverantören inte har le-
vererat efterfrågad korrekta överförningsfiler till inköps-
analyssystemet.

Personal
Personaldiagrammen nedan inkluderar förutom för-
valtningen även överförmyndarkansliet. Ökningen av 
tillsvidareanställda 2015 jämfört med 2014 beror på att 
förvaltningen har tagit över IT-avdelningen från samhälls-
byggnadsförvaltningen.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Turistbyrån
Antal besök juni-aug 75 000 80 000 75 000 80 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 14 181 9 732 16 000 15 000
Antal guidningar 776 503 500 600

Turismomsättning (mkr) 722 738* 730 738
Antal gästnätter (st) 260 046 169 931** 265 000 265 000
Antal företagsbesök (st) - 29 50 50

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. Rapporte-
ringen eftersläpar ett år, vilket innebär att utfall 150831 
avser turismomsättning för helåret 2014.

** Utfall inhämtas från Statistiska centralbyrån. Rapporte-
ringen eftersläpar cirka 4-5 veckor, vilket innebär att utfall 
150831 avser antal gästnätter för perioden januari – juli 
2015.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140831

Utfall
150831

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -5,6 -5,5 -7,9 -8,2 -0,3
Omvärld -1,4 -1,5 -2,1 -2,1 -
Marknad -5,4 -6,0 -10,5 -9,6 0,9
Gemensam administration -26,0 -24,5 -43,1 -41,1 2,0
Summa LoU -38,4 -37,5 -63,6 -61,0 2,6
Kommunalförbund -79,7 -15,9 -24,0 -24,0 -
Summa -118,1 -53,4 -87,6 -85,0 2,6

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

Ospecificerat markköp - -17,6 -7,6 10,0
Elektroniska informationstavlor/infartsskyltar - -1,1 - 1,1
Läsplattor -0,1 -1,1 -1,1 -
Planerings/rapporteringssystem - -0,4 - 0,4
Utbyte servrar/disk -0,2 -0,2 -0,2 -
Digital informationshantering -0,4 -2,0 -1,7 0,3
Kompletteringar i televäxel - -0,1 -0,1 -
Utbyte möbler etc. i Knutsalen -0,4 -0,4 -0,4 -
Summa -1,1 -22,9 -11,1 11,8

Ospecificerade markköp
På grund av att förköpslagen har avskaffats behövs medel 
tillgängliga så att kommunen ges möjlighet att delta i 
budgivning när fastigheter med strategiskt läge bjuds ut 
till försäljning. Medlen disponeras av kommunstyrelsen 
med återrapportering till kommunfullmäktige. 10,0 mkr 
är årligen återkommande för detta ändamål. I samband 
med kompletteringsbudget 2015 fördes 7,6 mkr över från 
föregående verksamhetsår, vilket avser inköp av fastighe-
ten Glemminge 31:21. Köpet kommer genomföras i sep-
tember 2015.

Elektroniska infartsskyltar
En utredningsgrupp har tillsatts för att driva projektet 
med att byta ut kommunens gamla infartsskyltar mot 
elektroniska infartsskyltar. Projektet beräknas vara klart till 
våren 2016. 
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Kommunstyrelse - Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 25,9 27,1 40,0 37,8
Kostnader -18,6 -19,9 -32,0 -29,8
(varav kapitaltjänst) (-18,2) (-19,6) (-28,6) (-28,9)
Summa 7,3 7,2 8,0 8,0

Verksamhet
Pågående projekt
• Färjeläge 4 livstidsförlängning är ett flerårigt projekt. 

CE-märkning återstår och genomförs under hösten.
• Åtgärder och sanering på delar av dagvattensyste-

met. Beräknas vara klart i höst.
• Förhandlingar inför inköp av Swecox magasin pågår 

fortfarande.
• Förstärkningsåtgärder påldäck Färjeläge 3 har påbör-

jats.
• Förstärkningsåtgärder påldäck Färjeläge 1 och 4 är 

under upphandling.
• Mottagningsanläggning svart/gråvatten förprojekt. 

(Lagkrav från senast 2018).
• Förprojekt hårdgjord yta med lagertält för kunds räk-

ning.
• Förprojekt ny passagerarlandgång för kunds räkning.

Projekt som ska startas
• Safe Parking, traileruppställning.
• Projektering av Färjeläge 7/8.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

Framtid
Inför 2016 planeras preliminärt följande åtgärder:
• Mottagningsanläggning för svart-/gråvatten (lagkrav)
• Färjeläge 7
• Eventuellt en hårdgjord yta med lagertält för kunds 

räkning
• Eventuellt en ny passagerarlandgång för kunds räk-

ning.

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140831

Utfall
150831

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Administration och kansli -0,3 -0,3 -2,0 -0,5 1,5
Kajer och kajplan -13,6 -15,1 -22,6 -22,4 0,2
Byggnader -3,8 -3,6 -6,0 -5,5 0,5
Upplagsplats och industriomr -0,8 -0,8 -1,2 -1,3 -0,1
Försäkringsskador -0,1 -0,0 -0,1 -0,1 -
Arrende hamnverksamhet 25,9 27,0 39,9 37,8 -2,1
Summa 7,3 7,2 8,0 8,0 0,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
150831

    Budget
2015

     Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

VA inom hamnområdet -4,6 -5,0 -6,4 -1,4
Färjeläge 4, kompletteringar -3,0 -1,0 -4,0 -3,0
Färjeläge 3, påldäck -0,9 -3,0 -3,0 -
Rälbyte -1,6 -3,0 -1,6 1,4
Övriga investeringar -3,1 -28,0 -13,0 15,0
Summa -13,2 -40,0 -28,0 12,0
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

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

  

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndig-
het, i sin tur under Länsstyrelsens tillsyn.
  
Ystad och Sjöbo har sedan 2010 ett gemensamt hand-
läggarkansli med kontor i Ystad och sedan 2011 en 
gemensam överförmyndarnämnd. Ystads kommun är 
värdkommun för nämnden som, enligt 3:e kapitlet § 3 
a kommunallagen, utgör styrelse för och har ansvar för 
verksamheten. 

Överförmyndarens verksamhet styrs av föräldrabalken, 
lag om ensamkommande barn och förmynderskapsför-
ordningen. 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 förord-
nanden, sörja för rekrytering och utbildning för uppdrag 
som ställföreträdare samt informera om överförmyndar-
verksamheten.    

Enligt samverkansavtal svarar var och en av kommunerna 
för sina respektive kostnader för förpliktelser enligt föräld-
rabalken samt för arvoden till respektive förtroendevalda. 
Kostnad för ordförandes arvode delas lika mellan kommu-
nerna. Arvoden till ställföreträdare beslutas av nämnden 
men åvilar också respektive kommun, i de fall inte huvud-
mannen själv svarar för dem. Ersättning till gode män för 
ensamkommande barn återsöks hos Migrationsverket. 

För Ystads del omfattar kansliet för närvarande 1,7 hel-
tidstjänster. 

Ekonomi
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter det 
andra tertialet ett överskott i förhållande till budget på 
0,3 mkr för verksamheten i Ystad. Överskottet finns på 
överförmyndarverksamheten och beror på lägre kostna-
der för uppdragstagare och högre ersättning från Mig-
rationsverket än vad som budgeterats för. Allt eftersom 
att årsräkningar från uppdragstagare behandlas förväntas 
överskottet minska och prognosen är att Ystad och Sjöbo 
överförmyndarnämnd total sett kommer att ha ett nollre-
sultat vid årets slut. Överförmyndarkansliet förväntas gå 
med 0,2 mkr i underskott hänförligt till flytt av kansliet till 
Tomelilla vilket initialt medför högre kostnader och ökad 
arbetsbelastning. Underskottet kompenseras av att över-
förmyndarverksamheten förväntas gå med ungefär mot-

svarande belopp i överskott hänförligt till ersättning från 
Migrationsverket avseende ensamkommande barn. 

Framtid
Ärendehanteringen totalt har ökat markant under 2015. 
Enligt uppföljningsstatistikens nyckeltal efter andra tertia-
len motsvarar det totala antalet påbörjade och avslutade 
ärenden antalet för helåret 2014. 

Ställföreträdarskapen, särskilt som god man, beräknades i 
budget 2015 öka med 10 procent under verksamhetsåret 
2015. Tertialuppföljning 2 visar en ökning med fyra 
procent. Antalet ställföreträdare har dock ökat med elva 
procent. Detta förklaras av att ställföreträdare tidigare 
ofta åtagit sig flera ställföreträdarskap. Under året har 
godmanskap för ensamkommande barn ökat i antal och 
är per septembers ingång 34 barn. Dessa uppdrag tar 
mer tid i anspråk då det gäller handläggningen än övriga 
godmanskap. Flera gode män har med ålderns rätt mins-
kat antalet åtaganden, vilket får som följd att fler gode 
män är nya i uppdraget och avvaktar med att åta sig fler. 
Nämnden har erbjudit utbildning för intresserade för att 
säkra tillgång till de ökande behoven och kommer även 
under hösten att erbjuda detta.  

Kostnaderna för arvoden till ställföreträdare där huvud-
mannen inte själv svarar för dessa tenderar att öka. I den-
na del är dock prognosen osäker eftersom en större del av 
årsräkningarna vid tertialslutet inte granskats och därmed 
inte alla utbetalningar gjorts. 
      
Kommunstyrelserna i Ystads, Sjöbo och Tomelilla kom-
muner har beslutat om utökad samverkan i överförmyn-
darverksamheten. Syftet med att utnyttja resurserna ge-
mensamt är att nå bättre effektivitet, minska sårbarheten, 
upprätthålla rättssäker hantering och god kompetens. Ett 
gemensamt kansli kommer att finnas i Tomelilla kommun-
hus. Kansliet kommer att omfatta totalt fyra handläggare 
samt vald överförmyndare i Tomelilla kommun. Samgå-
ende och flytt äger rum från och med september 2015 
medan den formella sammanslagningen av verksamheten 
sker från och med årsskiftet 2016. Ystad-Sjöbo överför-
myndarnämnd kommer, mandatperioden ut, att fortsätta 
med de uppgifter som gällt tidigare eftersom organisatio-
nen av överförmyndare/överförmyndarnämnd enligt lag 
inte får ändras under en mandatperiod. 
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Förberedelserna inför omorganiseringen och arbetet med 
att harmonisera verksamheterna tar inledningsvis resurser 
i anspråk. Detta, sammantaget med en ökande och mer 
komplex ärendehantering, gör att arbetsbelastningen är 
hög i Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds kansli.      

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Utveckla informationen om överförmyndar-
nämndens verksamhet till medborgarna, ären-
dehanteringen och granskningsrutinerna, med 
stöd av en medborgarportal och andra IT-base-
rade verktyg  

Det finns nationella IT-politiska mål, och kommunerna ska 
bidra till att de nås. Syftet är att hela landet ska kunna 
utvecklas och ekonomin växa, därmed också befolkning-
en. Överförmyndarkansliet har ett ansvar enligt lag att 
informera om överförmyndarens uppdrag och verksam-
het och genomför det inom ramen för tre kommuners 
IT-strategier. 

Arbetet med detta pågår och har kommit i en ny fas 
genom att samverkan med Tomelilla genomförs i sep-
tember då kansliets medarbetare flyttar till Tomelilla och 
därmed alla informations- och kommunikationsrutiner, 
webb-sidor etcetera ses över.   
 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Säkra tillgång till ställföreträdare och god kva-
litet i ställföreträdarskapen så att medborgare i 
behov av stöd kan få detta
Stärka ställföreträdares kunskaper om huvud-
männens möjligheter att ta del av kulturutbud
Säkerställa att tingsrätten kan förordna god 
man eller förvaltare för enskilda personer med 
behov av stöd
Främja delaktighet för huvudmän vid beslut 
om förordnande av ställföreträdare

Genom att erbjuda utbildning finns bättre möjlighet att 
rekrytera ställföreträdare. Genom att upprätthålla god 
kvalitet i ställföreträdarskapen ges huvudmännen möjlig-
het att efter förmåga delta i samhället.

Huvudmännens delaktighet i samhället ökar om de kan 
ta del av lämpligt kulturutbud. Ställföreträdare kan bi-
dra till det. På grund av ökad arbetsbelastning under 
perioden kan däremot inga särskilda åtgärder vidtas av 
överförmyndarnämnden under innevarande år.

Genom att säkra att förmynderskapsförordningens och 
föräldrabalkens bestämmelser följs kan medborgarna i 
mån av förmåga på olika sätt få sin rätt bevakad, tillgång-
ar förvaltade och stöd i personliga angelägenheter.

Det är viktigt att huvudman och ställföreträdare ges förut-
sättningar att ha en god och förtroendefull relation. Detta 
bedöms vara uppfyllt så långt som det är möjligt.   
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Öka möjligheter till delaktighet och sysselsätt-
ning för huvudmännen efter deras förutsätt-
ningar

Möjligheterna till sysselsättning för ungdomar i behov av 
stöd av ställföreträdare ska bli resultatet av överförmyn-
darnämndens arbete på lång sikt och kan utgöra ett kom-
plement till andra insatser för unga.  Stöd förbereds till 
gode män med ungdomar som huvudman kring möjlig-
heter till utbildning och sysselsättning.  

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Upprätthålla god kvalitet i tillsynen av gode 
män, förvaltare och förmyndare inom nämn-
dens geografiska område
Säkra att ställföreträdare har erforderlig kom-
petens i förhållande till olika huvudmäns behov
Säkerställa att handläggarna har god och aktu-
ell kompetens för arbetsuppgifterna

Som tillsynsmyndighet är nämndens primära uppgift att 
arbeta med kvalitetsutveckling och bedömning. God kva-
litet i ställföreträdarskapen bidrar till en god social infra-
struktur för ystadborna. Granskning av årsredovisningar 
har påbörjats men inte kunnat avslutas under juli månad 

som tidigare år. Orsak till förseningen i fråga om gransk-
ning av årsredovisningar är ökande mängd ärenden totalt, 
personalförändringar och omorganisering av verksamhe-
ten för att på sikt få ökad effektivitet och kvalitet genom 
samverkan mellan fler kommuner.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

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

Arbeta för att medarbetarna har en god och 
säker arbetsmiljö och är delaktiga/samverkar i 
beslut om arbetsorganisation och uppgifter

Arbetsbelastningen är mycket hög på grund av ökande 
antal ärenden av delvis mer komplicerad natur än tidigare 
och som kräver omedelbar hantering. Nya lokaler i Tome-
lilla ger ur säkerhetssynpunkt bättre förutsättningar då 

det gäller arbetsmiljön. Beslut har tagits om omorganise-
ring och flytt av kansliverksamheten som syftar till att ska-
pa en väl fungerande arbetssituation för medarbetarna.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

I lämpliga delar beakta aktuella kommunala 
miljöhandlingsprogram och folkhälsoprogram

Överförmyndarverksamhetens bidrag gäller främst de 
sociala målen, genom att stödja de svagaste i samhället. 

Då det gäller miljö- och klimatfrågorna är nämndens 
bidrag till största del beroende av andra förvaltningars 
åtgärder.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

Göra effektiviseringar för att möta ökande be-
hov av ställföreträdare

Utveckling av ärendehanteringen kan bidra till att den 
konstaterade ökningen av ställföreträdarskap med mera 
på sikt kan klaras inom budgetram. På kort sikt kan för-
stärkning krävas. 
   

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Antal ärenden
Förmyndarskap 83 89 92 83
Förvaltarskap 29 27 35 29
Godmanskap 258 267 223 251
Summa ärenden 370 383 350 363

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

100 % 100 % 100 % 100 %

Granska årsräkningar enligt beslutad internkon-
trollplan och besluta om huvudmannens respek-
tive kommunens ansvar för arvoden till samtliga 
ställföreträdare, senast 30 juni.

100 % 63 % * 100 % 100 %

Årligen genomföra tre utbildningstillfällen för 
ställföreträdare.

5 5 3 7

* Åtagande ej uppfyllt före den 30 juni 2015. 55 % av 
årsräkningarna var granskade vid halvårsskiftet 2015 hän-
förligt till personalförändringar och ökad arbetsbelastning 
för kansliet.  

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140831

Utfall
150831

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet - -0,1 -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -1,2 -0,8 -1,5 -1,3 0,2
Överförmyndarkansli -0,7 -0,6 -1,0 -1,2 -0,2
Summa -1,9 -1,5 -2,6 -2,6 -
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Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 197,6 205,8 292,4 308,7
Kostnader -479,3 -510,9 -763,8 -782,1
(varav kapitaltjänst) (-4,9) (-4,6) (-6,6) (-6,9)
Summa -281,7 -305,1 -471,4 -473,4

  

Verksamhet
Ystads vision #gilla_våga_dela har blivit ett förhållnings-
sätt och en plattform för systematiskt kollegialt lärande 
för Ystads pedagoger, offline och online. Visionen tar av-
stamp i SKLs sammanställning kring framgångsrika skol-
kommuner. Bland annat har en grupp lärare fortbildats. 
En kurs som vid utvärderingen beskrivs med orden ”inspi-
ration, idéer och feedback - ett tillåtande forum som får 
dig att våga dela med dig och prova.”  

#gilla_våga_dela har också presenterats för barn- och ut-
bildningsnämnden och för representanter från Ystads 
kommuns utbyte med danska Ballerup. 

Arbetet med att lyfta fritidshemmen fortsätter under 
2015. Likvärdigheten kommer att ses över genom att 
bland annat försöka minska skillnader i resurser och 
förutsättningar mellan olika fritidshem i kommunen. En 
plan för kompetensutveckling av personalen tas fram un-
der höstterminen 2015. 

Ystads kommun har för läsåret 15/16 fått statsbidrag till 
Läslyftet – en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik 
för lärare i F-3 som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet 
syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga ge-
nom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. 

Ystads kommun har för avsikt att ytterligare fokusera på 
språk och läsning för barn och elever i förskola och skola. 
Som ett led i detta har ledningsgruppen för förskolorna i 
Ystad beslutat om en större utvecklingsinsats med kom-
petensutveckling för personalen samt kartläggning och 
utveckling av förskolornas lärmiljöer. Som en, delvis fristå-
ende, del i satsningen har biblioteket sökt och fått bidrag 
från Kulturrådet till läs- och litteraturfrämjande insatser. 
Barn- och elevhälsans kompetens är en självklar del i detta 
fokus, och specialpedagoger kommer att arbeta konsulta-
tivt med förskolornas arbetslag. 

Två förskolor och två skolor i Ystads kommun har av Mal-
mö högskola utsetts till övnings(för)skolor - Svarteskolan, 
Edvinshems-/Edvinshusskolan, Svarte förskola och försko-
lan Kosmos. För-/skolorna förbinder sig att ta emot för-
skollärar-/lärarstudenter, tillhandahålla pedagogiskt hög-
skoleutbildade handledare med handledarutbildning (7,5 
hp), se till att särskilt yrkesskickliga lärare medverkar i stu-
denternas utbildning, samverka med andra övnings(för)

skolor, föra dialog och ge stöd kring studenternas exa-
mensarbeten samt medverka vid årlig uppföljning av för-
söksverksamheten.

Arbetet med att implementera det digitala verktyget 
HR-kompetens för dokumentation av medarbetares 
utbildning och behörighet kommer att vara klart under 
hösten. Från och med den 1 januari 2016 ska även gym-
nasiets medarbetare in i systemet.

Arbetsgruppen för förskolornas och skolornas värde-
grundsarbete har sammanställt det arbete som har gjorts. 
En kommungemensam vision med gemensamma mål är 
under framtagande höstterminen 2015. En arbetsgrupp 
har under året gått igenom kommunens mottagande och 
utbildning av nyanlända barn och elever. Arbetsgruppen 
har tagit fram nya och reviderade rutiner samt förslag på 
en handlingsplan som presenteras för barn- och utbild-
ningsnämnden i november. 

Det nordiska marinkadettmötet NOCA hölls i augusti. 
Mötet har ägt rum sedan 1948 och denna gång var det 
Sveriges och Ystads tur att vara värd. Cirka 350 kadetter, 
100 fartygsanställda och 50 anställda i marinen från de 
nordiska länderna deltog i mötet och fartyg från Sverige, 
Danmark, Finland, Norge och även från Tyskland anlöpte 
Ystads hamn. Ett unikt besök utgjordes av den svenska 
ubåten HMS Uppland. 

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgår 
till 305,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar 
efter augusti månad ett överskott motsvarande 11,4 mkr 
inklusive semesterlöneskuld. Förändringen av semesterlö-
neskulden påverkar resultatet positivt med närmare 10,0 
mkr. 

För- och grundskoleområdena har efter augusti månad 
ett underskott motsvarande 2,8 mkr. Resultatet har för-
sämrats jämfört med samma period föregående år. An-
ledningarna är flera. Under de senaste åren har bland 
annat antalet elever ökat samtidigt som resurserna inte 
har ökat i samma takt. Dessutom är klasstorlekarna fortfa-
rande små och många av åldersklasserna är inte optimala 
ur ett ekonomiskt perspektiv. Klasstorlekarna varierar och 
kan vara både för små och för stora. När en klass är så 
stor att den motsvarar 25-30 elever är trenden som sådan 
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att skolorna antingen delar på klassen eller använder fler 
vuxna i klassen, vilket leder till att kostnaderna ökar i för-
hållande till budget. Det fria skolvalet kan vara en anled-
ning till att vissa skolor får stora klasser och andra sko-
lor förhållandevis små. Detta gäller framförallt skolor på 
landet och mindre skolor. För- och grundskoleområdenas 
underskott kan även förklaras av färre barn än budgeterat 
på vissa förskolor, vilket har lett till lägre intäkter i form av 
barn-och elevresurs samtidigt som kostnaderna har varit 
oförändrade. 

I underskottet på 2,8 mkr för förskole- och grundskole-
områdena ingår även kostnader för studiehandledning, 
modersmålundervisning och Sv2. Denna verksamhet har 
de senaste åren varit underbudgeterad samtidigt som be-
hoven har ökat.

Arenabadet har ett överskott motsvarande 0,6 mkr till 
följd av högre intäkter än budgeterat. Antalet besökare 
har varit högre än beräknat, vilket har lett till att intäk-
terna har ökat. 

Bemanningsenheten har ett underskott motsvarande 1,3 
mkr efter augusti månad. Detta kommer successivt att 
minska fram till och med december, dock inte ner till en 
ekonomi i balans. Bemanningsenheten har cirka 60 an-
ställda exklusive timanställda och det har varit svårt att 
få alla att jobba motsvarande deras tjänstgöringsgrad. 
Anställda inom bemanningsenheten placeras ut på skolor 
efter behov och detta varierar under året. Under somma-
ren tar många anställda ut semester och denna kostnad 
belastar bemanningsenheten samtidigt som intäkterna 
under sommaren är betydligt lägre än kostnaderna.  

Budgeten för förskole- och grundskoleområdena är pe-
riodiserad. Höstens budget är en annan och är anpassad 
efter det nya elevunderlaget vid läsårets start. Under våren 
har områdena i princip samma budget som under hösten 
året dessförinnan. Det ekonomiska utfallet för året är där-
för i hög grad beroende av hur områdena lyckas anpassa 
kostnader efter budget under hösten. 

Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildnings-
nämnden är ett underskott motsvarande 2,0 mkr.

Framtid
Uppförandet av A-hallen i Arenan innehållande eve-
nemangsplan A med en publikkapacitet på cirka 2 500 
besökare varav minst 2 000 sittplatser är påbörjad. Slut-
besiktningen är beräknad till slutet av november och 
verksamhetsstart i den nya hallen är beräknad till januari 
2016. Samtidigt som A-hallen tas i bruk startar rivningen 
av gamla ÖP-hallen för att ge plats till framtida B-hallen. 

Arbetet gällande Verkmästaren 18 och den nya förskolan 
och skolan fortsätter. Workshops med involverade verk-
samheter ger ett underlag för programkrav och beslut.

Barn- och utbildningsnämnden har godkänt att en arbets-
grupp arbetar med en ansökan till Region Skånes Miljö-
vårdsfond om extern finansiering till en förstudie för att 
starta marinpedagogisk verksamhet i Ystads kommun. 

En översyn av förvaltningens organisation för att kunna 
möta gymnasiets övergång till kultur o utbildning pågår. 

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Surbrunnskolan ska vara klar till höstterminen 
2018 

 
Barn- och utbildningsnämnden för nämndsövergripande 
samtal om etablering av Surbrunnsskolan och har äskat 
medel inför 2016-2019. Planeringsarbete pågår för en 

etablering av en ny förskola och skola i Surbrunnsområ-
det.  Workshops med involverade verksamheter anordnas 
i september. Nämnden informeras regelbundet.  
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdo-
mars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år

 
En Barnchecklista är utarbetad av ungdomsfullmäktige 
och har i augusti antagits av kommunstyrelsen. I samar-
bete med Barnombudsmannen anordnas en kommunö-
vergripande inspirationsdag kring Unga Direkt – ett ar-
betssätt med verktyg för att lyssna på vad barn och unga 
tycker. 

Barn- och elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och 
elevers sociala, psykiska och fysiska hälsa, utveckling och 
lärande mot utbildningens mål och kunskapskrav.

1-19-årsperspektivet har inte nåtts per den 31/8 och kom-
mer inte heller att nås den 31/12  på grund av att gym-
nasieverksamheten ej är i den kommunala organisationen 
förrän den 1/1 2016.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Möjliggöra för barn och unga att möta arbets-
marknaden

 
Arbetet med handlingsplanen för studie- och 
yrkesvägledning pågår och kommer, under hösten, även 
att involvera gymnasieskolan. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Utökad samverkan mellan grundskola-gymna-
sieskola, högskola och näringsliv

 
Arbetet med handlingsplanen för studie- och yrkesvägled-
ning pågår och kommer, under hösten, även att involvera 
gymnasieskolan.

Per den 31/8 har angivna mål inte uppnåtts och progno-
sen för den 31/12 är att de inte uppnås, då gymnasiet inte 
är i den kommunala organisationen förrän den 1/1 2016.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

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

Följer kommunens arbetsmiljöpolicy: 
Medarbetarna upplever att Ystads kommun 
erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Det rå-
der en god arbetsmiljö vad gäller fysiska, psy-
kiska och sociala förhållanden

Ett arbete pågår i förvaltningen med att tydliggöra det 
systematiska arbetsmiljöarbetet med skriftliga rutiner för 

undersökning, riskbedömning och handlingsplaner. Vid 
vartannat möte återkopplas personalfrågor till nämnden.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

Grön flagg eller liknande ska gälla för 70 % 
av kommunens verksamheter. Öka samverkan 
med idéburna sektorn            

Ta fram en handlingsplan för fritids- och för-
eningssektorn, klart våren 2016. Att förstärka 
möjlighet till spontanidrott och ökad fysisk ak-
tivitet för alla åldrar

Nämnden kommer att ta ställning till handlingsplanen till 
Miljöprogrammet i september.                  

Nämnden har träffat Skåneidrotten och representanter 
för föreningarna för att öka samverkan med den idéburna 
sektorn.

Implementering av den nämndsövergripande handlings-
planen till Miljöprogrammet kommer att pågå under 
2015 och våren 2016. Handlingsplan för fritids- och för-
eningssektorn kommer att vara klar våren 2016.           

Personal
Antal årsarbetare har ökat under 2015. 



Ba
rn

- 
oc

h 
U

tb
ild

ni
ng

sn
äm

nd

54

Ba
rn

- 
oc

h 
U

tb
ild

ni
ng

sn
äm

nd

MB

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Förskola 1 299 1 295 1 324 1 285
Förskoleklass 288 286 292 286
Grundskola 2 454 2 516 2 530 2 525
Fritidshem 1 134 1 187 1 069 1 210
Särskola 37 36 39 37
- varav egna elever i särskola 19 20 22 20

 
Besökare badanläggningar 86 339 101 648 150 000 160 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140831

Utfall
150831

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -
Ledning och administration -5,0 -4,9 -8,0 -8,0 -
Barnomsorg och utbildning i ål-
dern 1-16 år -258,9 -274,4 -424,3 -426,3 -2,0
Fritidsverksamhet -17,5 -25,3 -38,6 -38,6 -
Summa -281,8 -305,1 -471,4 -473,4 -2,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
150831

    Budget
2015

     Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

IT-satsning, grundskolan -0,2 -1,0 -0,6 0,4
IT 1:1 -1,3 -4,8 -4,8 -
Summa -1,5 -5,8 -5,4 0,4

Nya lekredskap på Missunnavallens lekplats
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Kulturnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 2,8 2,9 3,6 3,6
Kostnader -20,7 -22,1 -31,9 -32,3
(varav kapitaltjänst) (-0,5) (-0,5) (0,7) (-0,7)
Summa -17,9 -19,2 -28,3 -28,7

  

Verksamhet
I juni genomfördes en konsertkväll i Rådhusparken med 
ungdomar som målgrupp. Elever från IMP, SydGyms mu-
sikestetiska program, inledde kvällen. Därefter följde en 
rad artister och sist ut var den internationellt kände hou-
se-DJ:n John DeSohn som är uppvuxen i Ystad. Konserten 
genomfördes i samarbete med Radio Active och Sydskån-
ska gymnasieförbundet och lockade 3 500 personer. 

Antalet allsångskvällar i Norra Promenaden utökades från 
tre till fyra och kända artister var inbokade. En av artis-
terna var Hasse Andersson som lockade 8 000 personer, 
vilket är nytt publikrekord. Operetten Läderlappen spela-
des för åtta utsålda hus på Ystads Teater i juli. Skånska 
Operans Carmen drog också en stor publik, medan Ope-
rafabrikens La Gioconda drog lite färre och Guido Operas 
Madame Butterfly fick ställas in på grund av för få sålda 
biljetter.

Shakespeare Globe Theatre återvände till Ystads Teater ef-
ter succén med Hamlet i maj 2014. Denna gång spelades 
Much ado about nothing. Föreställningen, som arrang-
erades i samverkan mellan kulturnämnden och Ystads 
Teater, ingick i Ystad Theatre Festival och lockade drygt 
400 besökare, vilket var betydligt färre än antalet besö-
kare på Hamlet 2014. Kulturnämnden var också med-
arrangör för ytterligare en föreställning inom ramen för 
Ystad Theatre Festival. Nämnden bidrog även till Ystads 
International Military Tattoo och NOCA genom att stå för 
kostnaderna för Hemvärnets Musikkår Ystad i samband 
med invigningen och andra arrangemang under de fest-
liga sommardagarna.

Konstmuseet har under sommaren visat tre utställningar. 
På tredje våningen visades Nationalmuseums utställning 
Slow Art. Carolina Falkholt intog andra våningen med ut-
ställningen Associationsrikedom, vilken gjordes i samband 
med Street Art Österlen. Ett omfattande samarbete ägde 
rum med Ystad Jazz Festival, dels med en utställning med 
jazzfotografen Lasse Seger på första våningen och dels 
genom två konserter som hölls i hörsalen. Konstmuseet 
har dessutom deltagit i produktionen av ett nytt offentligt 
verk i Ystad. Carolina Falkholt gjorde en målning på Park-
skolans gavel som invigdes i början av juni. Verket ska-
pade en debatt med flera insändare och stora reportage i 
media, bland annat i Sydsvenskan. 

Under sommaren har utställningen Gudrun Sjödén – 40 
år av färgstark design som har producerats av Kulturen 
i Lund visats på Klostret och lockat många besökare. Ut-
ställningen har kompletterats med Himmelskt vackert 
som fortfarande lockar publik. Dessutom har utställning-
arna Exponerat av Lucas Gölén samt Ida Melins Ursprung 
visats.

Kulturrådet har tilldelat Ystads bibliotek 120 000 kr till 
Möt bokfantasin tillsammans varje dag!, ett projekt som 
riktas till förskolorna under ett år med start senare under 
hösten.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar efter årets åtta första månader 
ett underskott motsvarande 0,1 mkr inklusive semesterlö-
neskulden, ett underskott motsvarande 0,2 mkr exklusive 
semesterlöneskulden. Underskottet beror till stor del på 
större kostnader för arrangemang samt högre lönekost-
nader än budgeterat på Klostret. 

Kulturnämnden har, efter beslut om kompletteringsbud-
geten i kommunfullmäktige, tagit med sig 0,3 mkr i un-
derskott från föregående år. Prognosen för nämnden i år 
är ett underskott motsvarande 0,4 mkr som till stor del är 
en följd av högre kostnader än väntat för arrangemang 
samt högre politikerkostnader än budgeterat. I prognosen 
finns även en kostnad för semesterlöneskulden inklude-
rad.  

Framtid
Planeringen av den stora europeiska utställningen Ar-
cheoMusica på Klostret under sommaren 2016 är i full 
gång. Utställningen kommer att genomföras med en stor 
mängd kringarrangemang och i samarbete med Musik 
i Syd samt museer i sex europeiska länder. Planeringen 
inför Klostrets 750-årsjubileum 2017 har också tagit fart 
och en projektorganisation har skapats.

Löderups bibliotek har rustats upp under sommaren och 
nyinvigningen sker i september. Nya programaktiviteter 
såsom som språkcafé och DIY-club på stadsbiblioteket 
samt sagostund på Svarte bibliotek kommer att anordnas. 
I november och december kommer dessutom nytt golv att 
läggas på stadsbiblioteket.
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Konstmuseet har en ledande roll i det regionala och stat-
ligt finansierade projektet Bästa Biennalen!, en konstfes-
tival för barn, unga och andra nyfikna. I oktober invigs 
biennalen på konstmuseet samtidigt som den egenprodu-
cerade utställningen hus+boll=träd har vernissage. Flera 
workshops kommer att äga rum för barn och unga under 
höstlovet/ biennalveckan varav en workshop görs i samar-
bete med Ystads bibliotek.

I höst kommer utställningen Bröd att visas på Klostret och 
i Klosterkyrkan kommer utställningen Violet Tengberg, 
måleri och andlighet att ställas ut.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Ständigt hålla frågan om offentlig konstnärlig 
utsmyckning vid nybyggnation aktualiserad i 
och utanför kulturnämnden. Omvärldsanalys 
inom området. Följa stadsmiljögruppens arbete

Ökad samverkan med Ledning och utveckling, 
filmstrateg i kommunen samt Film i Skåne.
Fortsatt samverkan med filmföreningar såsom 
Scalas vänner
Införa kulturgaranti eller motsvarande på gym-
nasieskolan

Öka Ystads attraktionskraft genom att driva frågan om 
konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Åtgärder är 
igång för att uppnå målet som Ystads kommun ska uppnå 
gällande 1 % -regeln om konstnärlig gestaltning. Beslut 
om dessa kommer dock inte att hinna fattas innan årets 
slut.

Aktiviteter genomförs och bidrar till att stärka filmens 
ställning i Ystad och därigenom också Ystads attraktions-
kraft.

Att ha en kulturgaranti på gymnasieskolan i Ystad ökar 
skolans attraktionskraft och är på så sätt en konkurrens-
fördel.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Kulturnämnden har givit bibliotekschefen i 
uppdrag att utreda öppethållande samt formu-
lera en ny biblioteksplan

Genom att öka tillgängligheten till biblioteket förbättras 
möjligheterna för medborgarna att använda bibliotekets 
tjänster.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Fler kulturarrangemang för ungdomar

Fortsatt samverkan med Ystads Teater

Kulturgaranti i förskola 2015-2030

Att tillhandahålla attraktiva kulturevenemang för ungdo-
mar.
Att tillhandahålla kulturevenemang av riktigt hög kvalité.

Att utföra aktiviteter för att garantera att förskolebarnen 
får tillgång till kultur.
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Personal
Rekrytering av ny museichef pågår.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Utlånade medier totalt 193 748 122 060 195 000 194 000
och per invånare 6,7 4,2 6,8 6,7
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum

2 784

21 086

2 947

23 202

3 800

30 000

3 800

30 000
Antal betalande besökare, Klostret 8 452 7 072 9 000 9 000
Totalt antal besökare, Klostret 23 766 23 463 26 000 30 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140831

Utfall
150831

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet
Ledning och administration
Bibliotek- och kulturverksamhet

-0,2
-1,2

-16,5

-0,3
-1,5

-17,4

-0,5
-2,0

-25,8

-0,6
-2,1

-26,0

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

Summa -17,9 -19,2 -28,3 -28,7 -0,4
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Gymnasienämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 12,0 14,9 14,9
Kostnader -96,4 -139,7 -140,7
(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-)
Summa -84,3 -124,8 -125,8

  

Verksamhet
Nämndens verksamhet vad gäller gymnasieverksamhet 
består 2015 i huvudsak av att köpa gymnasieplatser av 
Sydskånska gymnasieförbundet samt övriga kommunala 
och fristående anordnare av gymnasieskola och gymna-
siesärskola.

Forum Ystad har fått statsbidrag för Yrkesvux, Vuxlär-
ling och utveckling av SFI. Yrkesinriktade utbildningar för 
vuxna sker främst i samarbete med gymnasieskolorna i 
Ystad och Simrishamn. Vux lärlingsutbildningar är till 
största delen förlagda på en arbetsplats och minst 70 % 
av utbildningen genomförs där. Utveckling av SFI bidraget 
är till för att höja kvaliteten och öka individanpassningen 
av utbildning i svenska för invandrare. Arbetsmarknads-
avdelningen har kommit igång med satsningen mot ung-
domsarbetslösheten

Ekonomi
Gymnasienämndens nettokostnader uppgår till 84,3 mkr. 
Gymnasienämnden uppvisar efter augusti månad ett un-
derskott motsvarande 1,1 mkr. Det är till största delen 
arbetsmarknadsenheten som står för underskottet på 
gymnasienämnden. Satsningarna mot ungdomsarbets-
lösheten såsom yrkesintroduktion och nystartjobb står för 
0,6 mkr. En kostnad för satsningen 15 plus 15 som av-
slutades i januari månad belastar 2015 motsvarande 0,2 
mkr. Dessutom har Lions hjälpen ett underskott motsva-
rande 0,2 mkr. Lions hjälpen har fått mindre bidrag än 
budgeterat 2015. 

Forum Ystad exklusive arbetsmarknadsenheten har en 
ekonomi i balans även om förutsättningarna inför 2015 
varit svåra. Statliga bidrag (yrkesvux) minskade inför 2015 
samtidigt som antalet elever ökat framförallt på SFI ut-
bildningarna. Forum Ystad har fått 0,5 mkr i bidrag från 
staten för att utveckla SFI.

Gymnasiedelen vilken till största delen består av utbe-
talningar av elevpeng till sydskånska gymnasiet, fristå-
ende- och interkommunala skolor för elever folkbokförda 
i Ystads kommun har en ekonomi i balans efter augusti 
månad. Det preliminära elevantalet är något lägre under 
höstterminen jämfört med vårterminen. 

Prognosen för gymnasienämnden visar på ett under-
skott på 1,0 mkr. Hela underskottet återfinns på ar-
betsmarknadsenheten. Underskottet beror bland annat 
på att satsningen mot ungdomsarbetslöshet i form av 
yrkesintroduktionsanställningar och nystartjobb över-
stiger budget. Lions Hjälpen (gamla återbruket) som är 
nollbudgeterad och som numera finns på Forum Ystad 
kommer att få ett underskott då intäkter inte motsvarar 
verksamhetens kostnader. 

Framtid
Forum Ystad med arbetsmarknadsenheten kommer 
framöver att arbeta mycket med statens satsningar kring 
kunskapslyftet och arbetet kring unga arbetslösa. För när-
varande pågår ett arbete med en lokal överenskommelse 
mellan Ystad kommun och arbetsförmedlingen. Inom 
denna överenskommelse kommer traineejobb och utbild-
ningskontrakt vara grundstenar i arbetet med att minska 
ungdomsarbetslösheten.

Vad gäller gymnasieutbildningen fortsätter samman-
kopplingen med Ystad kommun. Nämnden kommer att 
fortsätta utvecklingen av fjärde teknikåret och det övriga 
samarbetet med det lokala näringslivet. Detta gör att 
även andra program kommer att bli mer integrerade med 
närsamhället. Nämnden jobbar också för att öka andelen 
elever som söker sig till Ystad gymnasium.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Införa kulturgaranti eller motsvarande på gym-
nasieskolan

Ett samarbete med Sydskånska gymnasiet har under vå-
ren påbörjats för att införa kulturgarantin. Detta mål är 

ett långsiktigt mål som nämnden kommer att arbeta vida-
re med vid gymnasieskolans inträde till Ystads kommun.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

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

Långsiktigt mål att arbeta med vid gymnasieskolans in-
träde till Ystads kommun Ett bredare samarbete mellan 
kommunens utbildningschefer ska införas.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Möjliggöra kombination av arbete och studie

Möjliggöra för barn och unga att möta arbets-
marknaden

Forum Ystad har ett samarbete med arbetsförmedlingen 
och ett arbete med introduktionsanställningar pågår.
APL på gymnasiet kopplas till det lokala näringslivet vilket 
skapar nya kontaktytor.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Utökad samverkan mellan grundskola, gymna-
sieskola, högskola och näringsliv
Utökad samverkan mellan gymnasieskola, vux-
enutbildningen och högskola

Sydskånska gymnasieförbundet har infört det fjärde tek-
nikåret vid gymnasieskolan. 

Det är ett långsiktigt mål att arbeta med en utökad sam-
verkan mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
högskolan som tar fart vid gymnasieskolans inträde till 
Ystads kommun. Ett samarbete har dock redan påbörjats 
med Lunds universitet. Det pågår också en samverkan 
runt vård- och omsorgscollage.
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Personal
Antal årsarbetare har minskat under 2015. 
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 Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140831

Utfall
150831

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet
Forum Ystad
Arbetsmarknadsenheten
Gymnasiet

-0,3
-11,2
-3,9

-68,9

-0,5
-16,7
-3,9

-103,7

-0,5
-16,7
-4,9

-103,7

-
-

-1,0
-

Summa -84,3 -124,8 -125,8 -1,0

FBC:s sprutmönstring
Fotograf: Fredrik Ekblad
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Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

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

*Endast politisk verksamhet

Verksamhet
Under första halvåret har antalet inkommande lov och 
ärenden varit högre än tidigare år, men under slutet av 
perioden minskat något. Prognosen för helåret visar på att 
antalet ärenden beräknas hamna ungefär på samma nivå 
som föregående år.

Under året har 427 ansökningar om bygglov, sju ansök-
ningar om förhandsbesked och 77 anmälningsärenden 
inkommit. 300 beslut har fattats på delegation. Genom-
snittstiden från att ärendet varit komplett till att ärendet 
beslutats och expedierats ut till den sökande är tio arbets-
dagar. Detta inkluderar de ärenden som remitterats eller 
varit på grannehörande.

Av totalt 300 ärenden begärdes komplettering av ansö-
kan i 110 ärenden. Det innebär att antalet komplette-
ringar har sjunkit kraftigt i jämförelse med tidigare år och 
ligger på en stabil nivå under detta år (35 % vid T1 och 
37 % vid T2). I snitt har det tagit 13 arbetsdagar från att 
ansökan kom in till att begäran om komplettering skickats 
ut. Genomsnittstiden för sökanden att återkomma med 
de handlingar som efterfrågades i kompletteringsbegäran 
är 16 dagar. 

Antal slutliga slutbesked för bostäder under året har va-
rit tolv enbostadshus och två fritidshus. Under perioden 
har det beviljats bygglov för fyra flerbostadshus, 24 en-
bostadshus och fyra fritidshus. Det indikerar en för låg 
nivå i förhållande till tillväxtmålet och ambitionen att få 
fram 150 nya bostäder per år. Flera större lov, bland annat 
flerfamiljshus och kedjehus i Västra sjöstaden, kommer 
generera många nya bostäder och förklarar även de 
ökade intäkterna. 

En broschyr; Fönster – råd och riktlinjer för fönster, har fär-
digställts för tryckning. En handlingsplan har tagits fram 
för att utveckla service och bemötande på avdelningen, 
parallellt med att det sker för hela samhällsbyggnadsför-
valtningen. Genomförandet har påbörjats. Stadsbygg-
nadsavdelningen har också infört en rutin för hantering 
av synpunkter från och med halvårsskiftet. Vidare har av-
delningen arbetat fram en handlingsplan för en bibehål-
len frisknärvaro.

Strandskydd
Fyra samråd och två dispensärenden har handlagts under 
perioden januari-augusti.

Trafik
Myndighetsnämnden har behandlat 19 ärenden hittills 
under året, varav tre medborgarförslag.

Ekonomi
Prognosen för myndighetsnämnden är ett överskott på 
0,7 mkr, varav politisk verksamhet beräknas göra ett un-
derskott på 0,1 mkr och bygglovsverksamheten ett över-
skott på 0,8 mkr. Överskottet förklaras av antalet bygglov 
och ärenden som legat på en hög nivå under våren och 
sommaren och på några stora bygglov. För politisk verk-
samhet beror avvikelsen på högre arvodeskostnader och 
åtgärder vid mandatperiodens början. Avvikelsen för den 
politiska verksamheten måste hanteras med ökat anslag 
för budgetposten nästa år. Detta år balanseras det av 
överskott i nämndens övriga verksamhet.

Framtid
Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt utifrån 
fastställda mål och åtaganden. Särskilt positivt är att 
handläggningstiderna för kompletta delegeringsärenden 
fortsatt är korta, trots lägre bemanning under somma-
ren. Ökat fokus läggs nu på hela bygglovsprocessen, från 
ankommet ärende till expedierat beslut och att även fort-
sättningsvis minska behovet av kompletteringar. 

I arbetet med synpunkts- och avvikelsehantering kommer 
avdelningen att följa upp synpunkter och utveckla verk-
samheten med hjälp av slutsatserna från uppföljningen.

Under tertial 2 har tjänsten som bygglovschef varit vakant 
och situationen väntas bestå året ut. För att klara verk-
samheten kommer bygglovsenheten fortsätta ta hjälp av 
inhyrd personal. Det innebär även att utvecklingsarbetet 
inom service och bemötande samt taxa och e-tjänster till-
fälligt stannar upp för att fortsätta nästa år. Av den an-
ledningen är prognosen för vissa mål att de endast delvis 
klaras under 2015.

För kritiska mål som kundnöjdhet och samordning av 
komplexa ärenden tas handlingsplaner fram som kommer 
att genomföras under resterande del av året.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Nämnden ska främja och verka för det bo-
stadspolitiska målet – 150 nya bostäder ska 
byggas under året         

Nämnden ska klara 5 veckors handläggnings-
tid för 100 % av delegations-ärenden som är i 
enlighet med detaljplan och som är kompletta                  

Myndighetsnämnden bidrar med en tillförlitlig statistik till 
kommunfullmäktige som mäts på samma sätt för varje 
tertial och som kan användas till att följa upp tillväxtmålet. 
Antalet slutbesked visar att det produceras för få bostä-

der utifrån behovet under detta verksamhetsår. Myndig-
hetsnämnden är dock inte ansvarig för produktionsmålet. 
Nämnden främjar istället tillväxtmålet genom en effektiv 
bygglovsprocess med korta handläggningstider och få 
kompletteringar.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

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

Nämnden ska verka för en utveckling mot di-
gital handläggning och möjlighet för medbor-
gare att söka bygglov via e-tjänst

En effektiv och transparant bygglovsprocess som präglas 
av bra service och bemötande tillgodoser medborgarnas 
krav. Digitala tjänster för att få tillgång till handlingar 
främjar demokrati och delaktighet.

Tjänsten som bygglovschef kommer fortsatt att vara va-
kant under delar av T3. Det innebär att genomförandet av 

handlingsplan och e-arkiv måste avvakta tillträdande chef 
och kan inte genomföras enligt plan detta år. Uppföljning 
av nöjd kund görs senare under året. För perioden har pla-
nerade aktiviteter följts. Handlings- och åtgärdsplan finns 
för genomförande. Förskjutning i tidsplan för prioriterat 
utvecklings- och kvalitetsarbete medför att målet endast 
delvis nås.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Delta i en process för att samverka över för-
valtnings- och bolagsgränserna i komplexa 
företagsärenden

Nytt arbetssätt främjar tillväxtmålet och underlättar nya 
företagsetableringar samt tillväxt i befintliga företag. Det 
bidrar i sin tur till minskad ungdomsarbetslöshet. Arbets-

sättet implementeras enligt plan och kommunstyrelsen 
beslutar om genomförandet på septembersammanträdet.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

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

Frisknärvaron ska öka och överstiga 97 % 

Satsning på frisknärvaro och kompetensplanering i indivi-
duell utvecklingsplan främjar en god personalpolitik och 

ökar attraktionen för kommunen som arbetsgivare. Med 
98,1 % i frisknärvaro klaras målet för myndighetsnämn-
den med god marginal.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

Nämnden ska inom ramen för verksamhets-
området verka för att statusen på kommunens 
sjöar, vattendrag och hav ska bibehållas eller 
förbättras

När bebyggelse lokaliseras ska myndighetsnämnden prö-
va lämpligheten i markanvändningen och då ska miljömå-
let Levande sjöar och vattendrag beaktas. Det har skett 
löpande i verksamheten.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin 
ska vara i balans

Nämnden ska ha en kostnadstäckningsgrad på 
70 % för bygglovsenheten – det innebär att 
verksamhetens kostnader till 70 % ska täckas 
av intäkter för bygglovverksamheten och att 
nämnden ska skattefinansiera en mycket god 
service och information

Ett systematiskt arbete med kostnadstäckningsgrad, där 
intäkterna täcker kostnaderna för bygglovshanteringen, 
bidrar till en ekonomi i balans. Skattemedel kan användas 
till verksamheter som ska vara skattefinansierade istället 
för att subventionera bygglovsprövningen. Kostnadstäck-
ning beräknas på helår och kan svänga mycket på kor-

tare perioder, beroende på bemanning och utdebitering. 
Bedömningen är dock att kostnadstäckningsmålet 70 % 
kommer att överskridas påtagligt på grund av vakanser 
och intäkter. Samtidigt kan konstateras att avdelningen 
inte ser någon mätbar försämring av service och hand-
läggningstider.



M
yn

di
gh

et
sn

äm
nd

64

M
yn

di
gh

et
sn

äm
nd

MB

Personal
Frisknärvaron var i augusti 100 % och i genomsnitt för 
perioden 98,1 %. 
Till bygglovsenheten har rekryterats en ny byggnadsin-
spektör som tillträdde i juni. I juni slutade också den tidi-
gare bygglovschefen, varför rekrytering av ny chef pågår. 

För att klara verksamheten under övergångsperioderna 
har enheten tagit hjälp av inhyrd personal. Handlingsplan 
för att även fortsättningsvis klara en hög frisknärvaro har 
tagits fram för nämndens personal.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Antal bygglov 586 427 600 600
Antal samråd 177 111 200 160
Antal bygganmälan 57 77 50 100

Verksamhet Utfall
140831

Utfall
150831

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,2 -0,3 -0,3 -0,4 -0,1
Bygglovsverksamhet * -1,0 -2,7 -1,9 0,8
Summa -0,2 -1,3 -3,0 -2,3 0,7

* Tillhörde samhällsbyggnadsnämnden 

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
150831

    Budget
2015

     Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

Digitalt arkiv - -0,4 0,0 0,4
Summa - -0,4 0,0 0,4

Nytt ärendehanteringssystem kräver samordning och 
på grund av vakant bygglovschefstjänst hinner inte 
bygglovsenheten genomföra investeringen i ett digitalt 
arkiv. 

Driftredovisning, mkr
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Samhällsbyggnadsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 306,6 309,3 468,0 469,1
Kostnader -344,4 -351,3 -543,8 -541,4
(varav kapitaltjänst) (-69,0) (-79,4) (-119,5) (-119,5)
Summa -37,8 -42,0 -75,8 -72,3

  

Verksamhet
Den fördjupade översiktsplanen för Ystad har kommit 
ytterligare ett steg framåt i processen. Stadsbyggnadsav-
delningen har förankrat förslagen till förändringar inför 
utställning och tagit fram förslag till utställningshand-
lingar. Förslaget har godkänts av kommunstyrelsens ar-
betsutskott och därefter ställts ut under sommaren. Inom 
projektet Fokus på byarna har avdelningen medverkat i 
genomförandet av beslutade åtgärder samt tagit fram 
riktlinjer och beslutskriterier. Ansökningar för åtgärder 
under 2015 har granskats mot kriterierna och lyfts till 
nämnden för beslut. Inom projektet Besökscentrum för 
Kåseberga har arbetsgruppen planerat för och bjudit in 
intressenter till en workshop. Arbetsgruppen har definie-
rat uppdraget att ta fram skisser och investeringskalkyler 
för en ombyggnad av gården i Kåseberga. Avdelningen 
har också slutfört arbetet med en cykelstrategi och ett EU-
projekt tillsammans med Bornholm. 

Inom detaljplaneringen har avdelningen prioriterat ut-
pekade planärenden. Dammhejdan har varit föremål för 
granskning och antagandehandlingar är under framta-
gande. Detaljplanen för Kokillen har varit ute på gransk-
ning under sommaren. Planläggningen av den sista etap-
pen för Västra Sjöstaden har fortsatt med bearbetning av 
skisser i samråd med övriga avdelningar inom samhälls-
byggnadsförvaltningen. Avdelningen har fått planupp-
drag inom kvarteret Geijer, söder om Hedeskoga, i Kåse-
berga och Herrestad, i samtliga fall för bostadsändamål.

Under tertial 2 har GIS-verksamheten deltagit i olika upp-
drag och arbetsgrupper, såsom ”Handlingsplan för för-
valtning och skydd av kusten”, risk- och krishantering, 
samarbetesprojekt med SÖSK och Skånetrafiken angå-
ende skolskjuts.  Installation och uppgradering av verk-
samhetssystemet GEOSECMA, från version 10.2 till 10.3 
har genomförts. Vidare har verksamheten utökat den 
geografiska informationen på kommunens hemsida ge-
nom fler nya karttjänster, bland annat Cykelkartan, samt 
presenterat tjänster och möjligheterna med GIS för social 
och omsorgsförvaltningen.

Kart- och mätenheten har haft en ökning av antal för-
rättningsförberedelser åt Lantmäteriet, vilket är en följd av 
utökat avtal. Vad gäller husutsättningar har antalet utför-
da jobb minskat till 35 jämfört med 47 under samma pe-
riod 2014. Detta beror bland annat på den ökande kon-
kurrensen från privata aktörer. Antal utförda grundkartor 

har minskat till två. I övrigt ligger antal beställningar på 
ungefär samma nivå som 2014.

Under året har två fastigheter sålts på gamla sockerbruks-
området med följande köpeskilling:
• Kontorsvägen 2, 1,5 mkr
• Kontorsvägen 4, 1,7 mkr

Fastighetsavdelningen har inlett arbetet med att flytta 
över anläggningsskötare på idrottsplatsen och Österport-
hallen till kultur- och utbildning. Totalt handlar det om 
fem tjänster med övergång i januari 2016. Den tekniska 
driften av anläggningarna kommer även fortsättningsvis 
att ligga på fastighetsavdelningen. En konsekvensanalys 
har genomförts med fritid och hälsa och berörd personal. 

Intresset för att bygga bostäder i kommunen är fortsatt 
stort både från exploatörer och privatpersoner. I Källe-
sjö kommer ett radhusprojekt att byggstarta inom kort. 
Försäljning av sammanbyggda hus pågår även i Västra 
Sjöstaden och i Nybrostrand. Ledig kommunal mark för 
exploatörer finns endast i Köpingebro. Ytterligare avtal 
med exploatörer är på gång i Västra Sjöstaden och Kö-
pingebro. 
Alla fribyggartomter i Källesjö, Nybrostrand och Köping-
ebro är sålda. Fyra nya tomter förbereds inför försäljning 
i Svarte och en i Köpingebro. Säljstart av nya området i 
Nybrostrand beräknas kunna ske under 2016. Mark- och 
exploateringsenheten har föreslagit nya fribyggartomter i 
Västra Sjöstaden, Hedeskoga och Kåseberga.

Efter ett inkommit medborgarförslag har tekniska avdel-
ningen anlagt en hinderbana vid Midsommarängen. En 
ny grill har även placerats här. Blomsterplanteringen har 
förbättrats kring teatern och ett mer permanent utform-
ningsförslag ska tas fram. Lekplatsen vid Missunnanvallen 
har upprustats med bland annat ny sandyta, torn med 
rutschkana, ny fjädergunga samt renovering av befintliga 
gungställningar. Arbetet med den nya renhållningsord-
ningen pågår och beräknas börja gälla från april 2016. 
Evenemang under sommaren har medfört mycket arbete 
för tekniska avdelningen.

Den tekniska avdelningen driftsätter ett nytt system för 
felanmälningar i september som kommer att förbättra 
service mot allmänheten och den interna hanteringen. 
Projektering för Östra industriområdet och Regementsga-
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tan pågår. Utbyggnaden av vatten- och avloppsverk sker 
planenligt och inom givna budgetramar.

I Sysavs mätning av matsvinn i medlemskommunerna 
ligger Ystads kostverksamhet lägre än genomsnittet., 
tallrikssvinn Sysav 7 %, Ystad 4 %, produktionssvinn 
Sysav 13 %, Ystad 13 %. Det är ett arbete som måste 
pågå aktivt för att ta tillvara på resurserna på bästa sätt 
och att öka förståelsen för matens värde.

Verksamhetsåret 2014 uppnådde kostenheten 17 % 
andel ekologiska livsmedel genom inköp gjorda i för-
skola och skolmåltider. Med dagens råvarukostnad är det 
svårare att ytterligare öka andelen ekologiska livsmedel. 
Kostenheten har i övrigt mycket hög kvalitet på inköp 
och levererade måltider till verksamheterna. Nya avtal för 
färskt kött, chark, tomat, äpplen, potatis och morötter har 
utförts. Verksamheten fortsätter med en hög andel lokal-
producerat kött. 

Arbetet med servering av klimatsmarta måltider är en del 
av kostverksamhetens arbetssätt och det arbetas aktivt 
med personal, elever och pedagoger för att ytterligare 
minska matavfallet som är en viktig del av att vara kli-
matsmart. Målet att servera 30 portioner klimatsmarta 
måltider per år uppfylls med god marginal. Vid nordiskt 
kadettmöte i augusti hyllades kostverksamheten och 
värdskapet.

Lokalvården levererar god kvalitet utifrån tilldelade resur-
ser. Produkterna som beställs från nya avtal med kem- och 
förbrukningsmaterial levereras via distributionscentralen 
,vilket medför minskade transporter och samordnings-
vinster. Under hösten tillsätts en pooltjänst inom lokalvår-
den med befintlig budget som ska bibehålla standarden i 
verksamheten och förhoppningsvis påverka arbetsmiljön 
positivt med förbättrad frisknärvaro.  

Ekonomi
Prognosen per 31 december 2015 visar på ett överskott 
med 3,5 mkr för samhällsbyggnadsnämnden.

Fastighetsavdelningen prognostiserar överskott med 0,2 
mkr som förklaras av reavinsterna vid fastighetsförsälj-
ningarna på gamla sockerbruksområdet motsvarande 1,2 
mkr som avräknas vid bokslutet. Underskott på 1,0 mkr 
hänför sig till akuta underhållsåtgärder på kommunens 
fastigheter.

Administration och utveckling prognositiserar överskott 
med 2,8 mkr. Överskottet hänför sig till kollektivtrafiken, 
vakant tjänst under året samt återhållsamhet med resurser 
som inte fördelats ut på verksamhet.

Prognosen för stadsbyggnadsavdelningen är ett överskott 
på 0,2 mkr. Kart- och mätenheten prognostiseras med 
ett underskott på 0,1 mkr som hänför sig till färre antal 

husutsättningar och nybyggnadskartor. Planenheten be-
räknas göra ett överskott på 0,3 mkr. 

Tekniska avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,2 
mkr som bland annat beror på tjänster som varit vakanta 
en större del av året. Tekniska avdelningen har under pe-
rioden köpt och sålt fordon med en reaförlust på 27 tkr. 

Avfallsenheten beräknas gå med 1,0 mkr i underskott och 
VA-enheten med 3,5 mkr i överskott. Överskottet på VA 
beror främst på införande av komponentavskrivningar 
som har lett till längre avskrivningstider och att kostnader 
för driftsättningen av vattenverket inte blivit så höga som 
beräknat. 
Avfallsenhetens och VA-enhetens under- och överskottet 
påverkar inte nämndens resultat utan kommer att minska 
och öka respektive enhets kortfristiga- och långfristiga 
skulder. 

Prognosen för serviceavdelningen är ett överskott på 
0,1 mkr varav lokalvården beräknas göra ett överskott 
på 0,2 mkr och kostenheten ett underskott på 0,1 mkr. 
Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader 
och lägre kostnader för förbrukningsmaterial än budgete-
rat. Kostenhetens resultat hittills är sämre än föregående 
period 2014, vilket bland annat beror på dyrare avtal för 
vissa varugrupper, exempelvis färskt lokalproducerat kött. 
Kostenheten kommer att arbeta aktivt för att hålla nere 
kostnaderna. 

Framtid
Efter att utställningen av den fördjupade översiktsplanen 
för Ystad avslutas i september kommer inkomna yttran-
den att ställas samman i ett utlåtande. Stadsbyggnadsav-
delningen kommer att ta fram förslag till antagandehand-
lingar som ska överlämnas till fullmäktige för antagande. 

I projektet Fokus på byarna kommer stadsbyggnadsav-
delningen under hösten ta fram ett Fokusprogram för 
Glemmingebro, samt påbörja förberedelserna för nästa 
ansökningsperiod för åtgärder. Arbetsgruppen för projek-
tet Besökscentrum för Kåseberga kommer att ta fram för-
slag för hur besökscentrat kan utformas och organiseras, 
grundat på det som framkommer i workshopen.

Inom detaljplaneringen kommer planerna för Damm-
hejdan och Kokillen att färdigställas och överlämnas för 
antagande. Planerna gör det möjligt att bygga 400 nya 
bostäder i centrala lägen i Ystad, något som efterfrågats. 
Detaljplanen för kvarteret Fritiden ska också göras färdig 
för antagande, något som möjliggör omvandlingen av Fri-
tidsbadet till hotell.

Inom de närmsta åren kommer ett antal större exploate-
ringsområden att färdigställas, såsom Öja industriområde, 
Västra Sjöstaden, Nybrostrand, Dammhejdan med flera. 
Detta kommer att medföra att tekniska avdelningen får 
mer ytor att underhålla och därmed ökade kostnader. 
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Tekniska avdelningen ser ett stort tryck på investerings-
projekt inom gatu- och stadsmiljö de kommande åren. 
För att kunna påbörja de mest prioriterade projekten har 
rekrytering skett av landskapsarkitekt och projektledare. 
Den mängd projekt som planeras kräver dock att beman-
ningen förstärks ytterligare. Under hösten kommer stora 
delar av Västerleden att beläggas med ny asfalt och ett 
antal busshållplatser att tillgänglighetsanpassas. Projektet 
med Regementsgatan har påbörjats och framtagandet av 
förslag på utformningen av gatan är i första skedet. Inom 
de närmsta åren kommer även delar av Surbrunnsområdet 
att förbättras där till exempel Fridhemsgatan och Åvalla-
stråket ligger i planerad budget för ombyggnation. Par-
keringen på Oskarsgatan planeras att byggas om under 
våren 2016, fler parkeringsplatser kommer att anläggas 

och ytan ska koppla samman det framtida Åvalla-stråket 
med centrum. 

Arbetet med planeringen av VA på landsbygden kommer 
att påbörjas efter sommaren. Avfallsenheten kommer att 
fortsätta att arbeta förebyggande genom att arbeta efter 
EUs avfallshierarki.

Under hösten fortgår arbetet med att KRAV-certifiera kök, 
kostpolicy för kommunen och framtagandet av ny modell 
för avtal och tjänsteköp mellan serviceavdelningen och 
köpande förvaltningar. Ny organisation med avdelnings-
chef och två enhetschefer arbetas fram under hösten och 
träder i kraft januari 2016.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning · Nämnden ska ta fram 7 antagna/godkända 
detaljplaner och möjliggöra 150 nya bostäder 
per år under mandatperioden
· Nämnden ska försälja 5.000 m2 industri-
mark 2015 och förbereda för en försäljning av 
15.000 m2 2017 och framåt       
· Nämnden ska utreda möjligheten med ett 
naturrum/kulturrum i Kåseberga

 

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

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

Med ny planlagd mark för bostadsändamål, hög försälj-
ning av befintlig tomtmark och försäljning av resterande 
industrimark, nyproduktion av industrimark samt pro-
jektering av prioriterade investeringsprojekt kommer 
samhällsbyggnadsnämnden bidra till att 1 % målet kan 
nås på sikt. Ingen avvikelse för period, däremot kommer 
riktlinjer för exploatering inte att färdigställas under året. 
Arbetet med faktisk exploatering har prioriterats i förhål-
lande till tillväxtmålet. Bedömningen för helår justeras ner 
från grön till gul. Övriga aktiviteter klaras så ingen annan 
åtgärd än en förskjutning av processarbetet med exploa-
tering föreslås.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett processmål där 1 
% av investeringarna ska avsättas för utsmyckning under 
planperioden. Samhällsbyggnadsnämnden bidrar genom 
att i lämpliga projekt avsätta 1 % för utsmyckning. Det 

har skett i badhuset och kommer att tillämpas i projektet 
Regementsgatan och reningsverket.

Genom att ta fram nytt system för pris och avtal, förbättra 
dialogen med beställarna, dokumentera överenskommel-
ser samt standardisera nybyggnation och underhåll bidrar 
nämnden till att de andra nämnderna klarar sina mål sam-
tidigt som kommunens ekonomiska och miljömässiga mål 
klaras. För att påbörja arbetet med ny modell för pris och 
avtal samt policy för hållbar matutveckling har en styr-
grupp bestående av ordföranden och förvaltningschefer 
för samtliga nämnder sammankallats. Nödvändigt förank-
ringsarbete har fördröjt arbetet något. Arbetet bedöms 
inte färdigställas förrän mars 2016. Därav bedöms åta-
gandet endast delvis uppfyllas.



Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd

68

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Medborgarförslag ska besvaras inom tre må-
nader

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar de klart flesta 
medborgarförslagen. En bra hantering och effektiv pro-
cess främjar den faktiska delaktigheten för medborgare. 
Många medborgarförslag från 2014 var ohanterade 
föregående år och har behandlats under T1. När nu de 

flesta medborgarförslag från föregående år har hanterats 
bör handläggningstiderna kunna klaras för T3. Rutin för 
arbetssätt och bemötande av medborgarförslag har tagits 
fram. Bristerna under första tertialen kan inte korrigeras.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Delta i en process för att samverka över för-
valtnings- och bolagsgränserna i komplexa fö-
retagsärenden

Utbyggnad av avlopps-nätet, reningsverk och 
vattenverk ska ske planenligt                       

Nytt arbetssätt främjar tillväxtmålet och underlättar nya 
företagsetableringar samt tillväxt i befintliga företag. Det 
bidrar i sin tur till bland annat minskad ungdomsarbetslös-
het. Kommunstyrelsen beslutar om arbetssätt i september 
och därefter sker genomförandet.

Investeringsprojekten nytt vatten- och avloppsreningsverk 
bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för hållbar 
tillväxt i kommunen. Befolkningsmålet kan klaras samti-
digt som belastningen på miljön minskar. De stora projek-
ten bidrar även med att öka arbetstillfällena i kommunen. 
De sker planenligt både vad gäller budget och tidsplan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Under 2015 ska en policy för hållbar matut-
veckling tas fram som säkrar både 25 % ekolo-
giska varor och en utpekad andel närproduce-
rade/klimatsmarta produkter

Nämnden ska arbeta med förbättrad service 
och bemötande inom förvaltningens verksam-
hetsområden

Arbetet med en policy för hållbar matutveckling kommer 
att utveckla kvaliteten och standarden på kommunens 
kost utifrån medborgarnas förväntan på en hög andel 
ekologiska samt närproducerade och klimatsmarta livs-
medel. En projektledare från ledning och utveckling har 
utsetts för att samordna arbetet med policy för hållbar 
matutveckling mellan de olika nämnderna. Förslag har 
tagits fram och färdigställs under hösten. Förslag till 
extra anslag för att klara 25 % ekologiskt har behandlats 
politiskt, men med negativt utfall. Till nästa år måste 
nämnden revidera målet eller inom ram omfördela för att 
klara det.

Genom väl fungerande klagomåls- och avvikelsehan-
tering samt förbättrad service och bemötande utveck-
las samhällsbyggnadsnämndens kvalitet. Systematiken 
i arbetet bidrar till utveckling av kvalitetsbedömningar i 
verksamheten. Förvaltningen har utbildat ledningsgrupp 
med studiebesök, tagit fram introduktion för ny personal 
och kommer arbeta med service och bemötande i hela 
organisationen under hösten.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

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

Frisknärvaron ska öka och överstiga 97 %

Satsning på frisknärvaro och kompetensplanering i in-
dividuell utvecklingsplan främjar en god personalpolitik 
och ökar attraktionen för kommunen som arbetsgivare. 
Nämnden kommer inte klara målet med frisknärvaro för 
2015. Däremot har handlingsplaner tagits fram för att på 

sikt klara målet och hantera avvikelsen. Talen har förbätt-
rats från tertial 1 och prognosen är en förbättring. Plane-
rade aktiviteter kommer att vara fullt ut genomförda vid 
årets slut.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

· Ta fram handlingsplaner enligt de fem 
strategiska miljömålen i miljöprogrammet un-
der 2015
·  Uppvärmningen av nämndens lokaler ska 
vara fossilfri vid utgången av 2015

Det fortsatta arbetet med fossilfri uppvärmning kommer 
att bidra till begränsad klimatpåverkan, vattenplanen till 
levande sjöar och vattendrag samt minskad övergödning, 
cykelplanen kan komma att bidra till ökat cyklande med 
begränsad klimatpåverkan och förbättrad folkhälsa som 

följd. Sammantaget bidrar det på ett avgörande sätt till 
att genomföra kommunens miljöhandlingsprogram. En 
fullständig förteckning över åtgärder som bidrar till mil-
jöprogrammet har tagits fram och överlämnas till miljöut-
skottet i september.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin ska 
vara i balans

· Målsättningen är att planerade investeringar 
ska utföras enligt plan och 100 % vara 
upparbetat/genomfört   
 ·  Minska kostnader för upphandling och in-
köp

Med planerade förstärkningar under året kommer nämn-
dens förmåga att genomföra planerade investeringspro-
jekt att förbättras. Målsättningen att upparbeta 100 % 
prioriterade investeringar kommer inte att klaras. Med 
kontorsmaterial genom distributionscentral kommer re-
surser att sparas för kommunen och en central upphand-
lare kommer att spara resurser och minska kostnader för 
inköp på förvaltningen. Rekrytering av projektledning och 
landskapsarkitekt drog ut på tiden och därför har flera 

projekt inte kunnat startas upp. Det gör att målsättningen 
inte nås 2015 men förmågan att arbeta med flera investe-
ringsprojekt har förbättrats. Däremot bedömer nämnden 
att övriga aktiviteter klaras för året. Tillsättning av pro-
jektledare och landskapsarkitekt har nu skett, rekrytering 
pågår av upphandlingskompetens.



Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd

70

Personal
Frisknärvaron var för januari-augusti 94,3% men för för-
sta tertialen endast 93,1 %, motsvarande period 2014 
var den 95,0 %. Prognosen är att frisknärvaron förbättras 
under året.

VA-enheten har under året förstärkts med en elektriker 
som är placerad på Nedraby vattenverk. För att klara av 
kommande investeringar i VA-ledningsnätet har enheten 
även förstärkts med en utredningsingenjör. Reningsver-
ket har förstärkts med en drifttekniker. En landskapsar-

kitekt och en projektledare har börjat på tekniska avdel-
ningen för att kunna genomföra planerade projekt. På 
serviceavdelningen har en pooltjänst för lokalvård tillsats. 
En exploateringsingenjör har tillsats på fastighetsavdel-
ningen och en planchef tillträder under hösten på stads-
byggnad. Dessa satsningar har alla skett inom ram för 
verksamheten och för att klara verksamhetsmålen. 
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll 184 * 140 155
Mediaförsörjning (kr/kvm) 146 * 146 146
Mark- plan- och exploatering
Påbörjade villor/radhus 26 13 15 15
Försåld industrimark, kvm 4 000 0 15 000 7 000
Påbörjade bo/hyresrätter 8 9 50 87
Stadsbyggnad
Antal antagna/godkända detaljplan 6 4 7 7
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 1 - 1 1
Antal pågående detaljplaner 28 29 25 32
Antal program 0 1 1 1
Antal förrättningsförberedelser 8 5 10 12
Antal husutsättningar 74 35 50 50
Antal grundkartor 8 2 7 5
Antal nybyggnadskartor 74 53 70 75
* varav 11 st enkla
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 085 * 6 900 6 900
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 248 * 242 242
Mängd matavfall, ton 1 057 * 1 100 1 100
VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 689 335 * 2 800 000 2 8000 000
Antal kbm sålt vatten - * 2 200 000 2 200 000
Serviceavdelningen
Antal portioner, skola, förskola (lunch) 588 835 * 662 500 600 000
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pensionärer 32 386 * 25 000 25 000

Antal portioner, äldreomsorg,  matdistribution 40 605 * 44 000 44 000
Inköp av ekologiska livsmedel i % 17 % * 25 % 17 %
mot totala livsmedelsbudgeten
för- och grundskola
* Redovisas i årsbokslutet

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140831

Utfall
150831

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 -
Administration och utveckling -1,5 0,5 -5,8 -3,0 2,8
Fastighetsavdelning 0,4 -6,9 -7,5 -7,3 0,2
IT-avdelning 0,2 - - - -
Stadsbyggnad -4,9 -3,0 -5,9 -5,7 0,2
Teknisk avd-trafik 3,1 2,7 3,9 3,7 -0,2
Teknisk avd – gata och park -30,3 -31,0 -53,8 -53,4 0,4
Avfalls-enhet 0,0 0,0 - - -
VA-enhet 0,0 0,0 - - -
Serviceavdelning -4,4 -3,8 -5,9 -5,8 0,1
Summa -37,8 -42,0 -75,8 -72,3 3,5
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Projekt Utfall 
150831

    Budget
2015

     Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -6,0 -9,4 -9,4 -
Ystads Arena -64,9 -157,4 -146,0 11,4
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -55,7 -101,8 -97,4 4,4
VA-utbyggnad -0,1 -20,0 -0,5 19,5
Övriga investeringar -41,8 -118,0 -76,0 42,0
Summa -168,5 -406,6 -329,3 -77,3

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt Utfall totalt 
t o m 150831

Budget
totalt

Prognos
totalt

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -33,9 -44,5 -44,5 -
Köpingebro skola, tillbyggnad -38,8 -38,0 -38,0 -
Ystad Arena -390,6 -505,0 -505,0 -
Ystads framtida vattenförsörjning -199,1 -215,0 -209,0 6,0
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -82,9 -185,5 -185,5 -
VA-utbyggnad -0,1 -55,0 -55,0 -

• Byggnationen av de nya hallarna till Ystad Arena 
pågår. Tidsplanen och slutkostnadsprognosen följs.  
Nya A-hallen beräknas vara i drift i januari 2016 och 
B-hallen beräknas vara klar till sista kvartalet 2016.

• På Löderupsgårdens äldreboende är ombygg-
nad av avdelning Solrosen klar. Bland annat har 
våtutrymmena anpassats till den nya tillgänglighets-
standarden.

• I början av september startas ombyggnationen av 
Nektarinens gamla förskolelokaler till nya ändamåls-
enliga lokaler för ensamkommande flyktingbarn. 

• Energieffektiviseringsarbetet fortlöper med bland an-
nat Svarte skola, Ängaskolan och en fortsättning på 
Erici förskola med etapp 2, där luftvärmepumpar ska 
installeras.

• Sista delen av ny- och ombyggnationen av Nedraby 
vattenverk, etapp 3b, är nästan helt klart. Det nya 
pumphuset är klart och i juni revs det gamla pump-
huset. Verket har nu full kapacitet. Samtliga dricks-
vattenpumpar är i drift och säkerhetsmässigt är styr-
ningen av dessa uppdelad på två halvor. Skillnaden 
mot slutprodukten är att dricksvattenpumparna nu 
enbart kan suga vatten från ett håll, i framtiden kan 
de förses med vatten från två olika håll. Arbetet med 
de yttre distributionsledningarna in mot Ystad är 
klart.

Investeringsredovisning, mkr

• Arbetet med ny- och ombyggnationen av Ystads 
avloppsreningsverk har fortskridit enligt planerna, 
vilket innebär betongarbete för ny inloppspumpsta-
tion, nytt sandfång och ny externslammottagning. 
Väggar och tak för inloppspumpstation och extern-
slammottagningen har monterats. Verksamheten har 
övergått i provisorisk drift, vilket innebär att allt slam 
från biostegen lyfts över till nya biosteg 2. Den nya 
sedimenteringsbassängen är driftsatt. Det befintliga 
biosteget har tömts för ombyggnad. Upphandling av 
byggentreprenaden för personalbyggnad/labb och 
verkstad har genomförts under sommaren och bygg-
nation startade under augusti.
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Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 118,4 125,9 86,6 186,5
Kostnader -474,7 -506,9 -639,8 -752,1
(varav kapitaltjänst) (-1,1) (-1,1) (-1,7) (-1,7)
Summa -356,3 -381,0 -553,1 -565,6

Verksamhet
Det ökade antalet anvisningar av ensamkommande asyl-
sökande barn har till stor del präglat individ- och famil-
jeomsorgens verksamhet. När en anvisning från Migra-
tionsverket har skett har verksamheten 48 timmar på sig 
att ordna ett boende och omsorg för den unge. Under 
sommaren har 18 barn anvisats till kommunen. Den pla-
nerade ombyggnationen av en tidigare förskola till ett 
boende försköts och har inte påbörjats förrän efter som-
maren. Nämnden fick istället hitta andra lösningar för 
placeringen av barnen, bland annat genom att öppna 
upp en tidigare korttidsenhet på Löderupsgården. I och 
med att så många barn kommit på kort tid har förtät-
ning gjorts både i det befintliga och i det nya boendet. 
För verksamheten har det även medfört att det har varit 
svårt att få igång en personalgrupp med kort varsel i se-
mestertider. De resterande anvisade barnen som inte har 
placerats på boenden har placerats i familjehem. Konse-
kvenser av det ökade antalet ensamkommande barn visar 
sig även i en ökande administration, varför behov av utök-
ning av administrativ personal föreligger. Det finns även 
behov av ytterligare socialsekreterare för barnen. Vad gäl-
ler övrig verksamhet inom individ- och familjeomsorgen är 
det fortfarande många barn placerade i familjehem. Efter 
semesterperioden har de nyrekryteringar som gjorts till 
barn- och familjeenheten kommit på plats.

Inom avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsy-
kiatri har en översyn av korttidsboende för barn och unga 
genomförts med anledning av att antalet köpta place-
ringar från andra kommuner minskat. Resultatet av över-
synen visade att antalet egna barn från kommunen ökat, 
vilket inte gör det möjligt att stänga hela verksamheter, 
öppettiderna har däremot kunnat justeras.

Under sommaren kom besked om att kommunen kunde 
rekvirera statliga stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen. Inför den planerade entreprenadö-
vergången av det särskilda boendet i Köpingebro har bo-
ende, anhöriga och personal träffat och informerats av 
den nya entreprenören Förenade Care AB. Förlikningen 
med PEAB avseende det särskilda boendet på Väderleks-
vägen är fortfarande inte löst.

Ett utvecklingsarbete avseende korttidsverksamhet, växel-
vård och stödteam har påbörjats i syfte att förtydliga och 
stärka nuvarande processer för att bland annat effektivise-
ra in- och utflödet av brukare. För myndighetsutövningen 

inom avdelningen för hälsa och stöd har en handlingsplan 
tagits fram utifrån en analys som genomfördes i början 
av sommaren. Syftet med handlingsplanen är att stärka 
verksamhetens processer samt att öka rättssäkerheten. 

Personalförsörjningen främst inom vård och omsorg har 
under sommaren varit svårhanterad, vilket har resulterat 
i högre kostnader för mertid. Inom hälsa och stöd var vi-
karietillgången av legitimerad personal begränsad, vilket 
även detta har resulterat i högre personalkostnader.

Ekonomi
Socialnämndens prognos för 2015 visar på ett underskott 
med 12,5 mkr. Det är en försämring jämfört med progno-
sen i maj med 1,8 mkr. Socialnämnden beslutade i juni om 
budgetanpassningar motsvarande 3,5 mkr. Av dessa har 
2,6 mkr hittills kunnat verkställas. Att vakanshålla tjänster 
motsvarande 1,2 mkr har visat sig vara svårt och endast 
0,2 mkr är inräknade. I prognosen ingår även stimulansbi-
drag för ökad bemanning inom äldreomsorgen med 2,8 
mkr, samt budgeterade projektmedel med 0,9 mkr.

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet 
prognostiserar ett överskott med 1,3 mkr. Verksamhe-
ter som redovisar överskott är förvaltningsledning och 
utvecklingsmedel. Förvaltningens kostnader för ökad se-
mesterlöneskuld beräknas till 1,0 mkr. Budgetanpassning-
ar är inräknade i prognosen med 0,6 mkr för arbetskläder 
och med 0,7 mkr för schablonersättning från Migrations-
verket.

Entreprenadverksamheten prognostiserar ett överskott 
med 0,4 mkr som främst beror på att nytt entreprenadav-
tal för Vigavägens särskilda boende tecknats till en lägre 
kostnad.

Avdelningen funktionsnedsatta och socialpsykiatri prog-
nostiserar ett underskott med 7,7 mkr. Underskottet be-
ror främst på höga kostnader för placeringar i externa 
vårdhem och personlig assistans. Vårdtyngden har ökat 
på ett antal gruppboende, vilket medfört ökade personal-
kostnader. Socialpsykiatri och enhetsgemensamma verk-
samheter redovisar överskott.

Individ-och familjeomsorgen prognostiserar ett under-
skott med 7,9 mkr. Avdelningen har fortsatt höga kost-
nader för placeringar av barn och unga och köpt öppen-
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vård. Kostnaden för vuxenvården har också ökat främst 
via flera placeringar enligt Lagen om vård av missbrukare, 
LVM. Verksamheter som redovisar överskott är boende-
stöd, träning och sysselsättning, enhetsgemensamt samt 
projektmedel.

Avdelningen vård och omsorg prognostiserar ett över-
skott med 0,3 mkr. Avdelningen har dock erhållit sti-
mulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 
från regeringen som förbättrar prognosen med 2,3 mkr. I 
prognosen ingår även budgetanpassningen motsvarande 
0,4 mkr avseende Seniorernas hus. Det är fortsatt höga 
personalkostnader inom särskilda boenden och korttids-
boende. Verksamheter som prognosticerar överskott är 
hemtjänst, trygghetsboende, dagverksamhet och enhets-
gemensamma verksamheter.

Prognosen för avdelningen hälsa och stöd visar ett över-
skott på 1,1 mkr. Även hälsa och stöd har tagit del av sti-
mulansmedel från regeringen, vilket förbättrar prognosen 
med 0,5 mkr. Budgetanpassningar som avser uppsökande 
vård ingår i prognosen med 0,3 mkr. Rehabteamet tillsam-
mans med vårdplaneringsteamet redovisar ett överskott 
med 1,2 mkr. Även verksamheterna för bostadsanpass-
ningsbidrag, biståndshandläggare och enhetsgemensamt 
prognostiserar ett överskott. Sjuksköterskeverksamheten 
har haft höga personalkostnader och visar ett underskott 
motsvarande 0,4 mkr. Kostnaderna för tekniska hjälpme-
del beräknas överskrida budget med 1,5 mkr.

Framtid
Arbetet med mottagande av ensamkommande asylsökan-
de barn fyller en fortsatt större del av individ- och famil-
jeomsorgens verksamhet. Olika lösningar för utbyggnad 

av boenden är under övervägande. Ytterligare en del av 
Löderupsgården kommer att tas i anspråk med åtta rum, 
vilket troligen inte kommer att räcka då det framöver kan 
handla om två anvisningar per vecka fram till november. 
Utöver detta finns behov av bostäder till de vuxna per-
soner med barn som finns i Migrationsverkets anlägg-
ningsboende och som har permanent uppehållstillstånd. 
Hittills har kommunen inte kunnat lämna några bostäder 
till arbetsförmedlingens bosättningsenhet där de som fått 
uppehållstillstånd står i kö för kommunplacering.

Entreprenadavtalet avseende den personliga assistansen 
kommer att upphöra våren 2016. Hur den fortsatta drif-
ten av den personliga assistansen ska ske kommer att 
klargöras under hösten.

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet beräknades träda i 
kraft 1 januari 2016. Tidplanen kommer dock inte att hål-
la på grund av ett förlängt remissförfarande. Resultatet av 
inkomna synpunkter kommer att redovisas under hösten. 
Tidplanen för den nya betalningsansvarslagen förväntas 
också förskjutas ytterligare. Konsekvenserna av dessa två 
avtal är inte helt klara, dock kommer det att krävas en 
utökning av personalresurser av flera personalkategorier.

Personalförsörjning av rätt kompetenser kommer fort-
satt vara en utmaning för nämndens verksamheter. För 
att komma till rätta med den ökande mertiden krävs det 
djupare analyser för att se orsakssammanhang. Stödet ut 
till första linjens chefer av personalenheten kommer att 
behöva förstärkas. I dagsläget avdelas en resurs för stö-
det ,vilket inte är tillräckligt då förvaltningen omsätter ett 
stort antal personer.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

1 % befolkningsökning Medverka till att medborgarnas olika behov av 
specialanpassade bostäder kan tillgodoses

Nämnden bidrar till att nå målen genom att kontinuerligt 
följa upp behoven och utvecklingen av demografin. 
Planeringen kring eventuellt ytterligare ett trygghetbende 

samt utbyggnad av särskilt boende påbörjas hösten 2015. 
Samverkan med samhällsbyggnad och Ystadbostäder 
kring specialanpassade bostäder är inledd.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Erbjuda kulturupplevelser inom Social Om-
sorgsverksamheter

Individens delaktighet och inflytande ska stär-
kas

Stärka den interna samverkan.
Utveckla stödet till anhöriga
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Nämnden bidrar genom att identifiera de önskemål och 
behov som finns inom nämndens verksamhetsområde, 
tydliggöra med mål och riktlinjer samt utbilda och infor-
mera personal. Under hösten 2015 fortsätter arbetet för 

att ta fram kulturgarantier. Granskning av genomföran-
deplaner ska genomföras under hösten och rutiner för 
säkerställande av den enskildes delaktighet och inflytande 
i sin genomförandeplan ska utarbetas. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Främja ungdomars möjlighet att komma ut i 
arbetslivet

Nämnden bidrar genom att identifiera och bereda arbets-
platser inom nämndens verksamhetsområden. Socialför-
valtningen tar emot ungdomar i yrkesintroduktionsan-
ställningar inom såväl avdelningarna för vård och omsorg 

som funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Vård och 
omsorg kan även ta emot ungdomar med utländsk 
bakgrund för praktik i verksamheten om grundläggande 
språkkunskaper finns.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Stärka och säkra personalförsörjning och kom-
petensen

Att individen får rätt stödinsatser

Stärka den enskildes självständighet

Stärka och säkra kommunens framtida behov 
av verksamhet inom vård och omsorg

Nämnden bidrar genom kontinuerliga uppföljningar av 
den enskildes insatser. Inom avdelningen funktionsned-
sättning och socialpsykiatri används verktyget Pict-O-
Stat i serviceboende kopplat till Delaktighetsmodellen. 
Inom hälsa och stöd har undersköterskor anställts för 
att utföra specifika arbetsuppgifter som annars utförs 
av sjuksköterskor. Två undersköterskor är anställda i pro-

jektform året ut. Arbetet med att ta fram traineeprogram 
för sjuksköterskor pågår och bedöms vara klart i höst. 
Äldreomsorgsplanen ska revideras och arbetet med att 
identifiera vilka uppgifter planen ska innehålla är påbör-
jat. I dagsläget finns inga resurser avsatta för att göra kon-
tinuerliga verksamhetsuppföljningar.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

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

För att möta medborgarnas och brukarnas 
behov

Nämnden bidrar genom att samverka med medarbetarna 
i det dagliga arbetet. Kompetensutvecklingsplaner för 
personalen är framtagna och kompetensinventering ge-
nomförs vartannat år. Kvarstår att kartlägga anställnings-
former.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

Stärka och säkra kvinnojoursverksamheten

Bidra till en bättre miljö och ökad folkhälsa

Värna om miljön och folkhälsan

Nämnden bidrar genom att informera om programmen 
och implementera dessa i verksamheterna. Information 
om miljöhandlingsprogram och folkhälsoprogrammet ut 

till ledningsgruppen är påbörjad. Enhetschefer ska däref-
ter informera medarbetare på arbetsplatsträffar.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 150831 Bedömning 
2015

Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin 
ska vara i balans

Uppnå en kostnadseffektiv verksamhet i enlig-
het med gällande lagstiftning inom befintlig 
budgetram

Regelbundna uppföljningar samt att identifiera eventu-
ella områden som är möjliga att effektivisera. Ekonomin 
är inte i balans inom avdelningarna funktonsnedsättning 

och socialpsykiatri och individ och familjeomsorg. Stora 
underskott inom personlig assistans och placeringar på 
externa vårdhem och familjehem. 

Personal
Frisknärvaron har varit 92 % i genomsnitt under året. 
Inom vård och omsorg och hälsa och stöd har frisknärva-
ron varit endast 90 % i genomsnitt.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150831

Budget
2015

Prognos
2015

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 73 80 82 82
Korttidsboende
-Antal helårsplatser
Vuxna 1,5 2 3 3
Barn o unga 8,4 101 10 10
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning Ingen mätning >80 % Ingen Mätning

Individ och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd 376 279 360 360
Antal vårddygn i hem för vård eller boende
- Vuxna 4 087 2 716 2 000 4 000
- Barn 2 621 2 211 2 850 2 500
Antal vårddygn i familjehem 10 843 11 677 10 800 12 500
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning Pågår > 80 % >80 %

Vård och Omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
- Antal helårsplatser 311 310 310 310
Korttidsplatser
- Antal helårsplatser 28,75 20 20 20
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser 1 2 1 1,5
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 %)
Vård och Omsorg 6 345  4 081 6 960 6 300
Minst andel nöjda i brukarenkät 83 % Mätning i höst > 80 % > 80 %

Hälsa och stöd
Minst andel nöjda i brukarenkät 96,8 % Mätning i höst > 80 % >80 %

1 Beläggning på korttidsboende för barn och unga har 
varit 73%.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140831

Utfall
150831

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,6 -0,8 -1,2 -1,2 -
Gemensam verksamhet -13,5 -14,2 -26,0 -24,7 1,3
Entreprenad -13,4 -13,7 -20,5 -20,1 0,4
Funktionsnedsatta och Social-
psykiatri

-75,8 -80,9 -110,9 -118,6 -7,7

Individ och Familjeomsorg -41,6 -51,8 -67,5 -75,4 -7,9
Vård och Omsorg -174,4 -179,8 -265,1 -264,8 0,3
Hälsa och Stöd -37,0 -39,8 -61,9 -60,8 1,1
Summa -356,3 -381,0 -553,1 -565,6 -12,5
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
150831

    Budget
2015

     Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

I07601 Trygghetslarm -0,2 -1,0 -1,0 -
I17142 Elektriver Ifos Arkiv -0,3 -0,3 -0,3 -
I17451 Inventarier Lödersupsgården 0,0 -1,6 -1,3 0,3
I31240 Nytt Äldreboende 2016 0,0 -2,0 -1,0 1,0
   
Nämndsinvesteringar
Datautrustning, Socialbyrå 0,0 - -0,3 -0,3
Norreg Familjecenter, Larm -0,4 - -0,4 -0,4
Trapphusboende Lss, Inv -0,1 - -0,1 -0,1
Vigs Ängar, Badkar -0,2 - -0,2 -0,2
Inventarier, Blekegatan -0,1 - -0,2 -0,2
Möbler Svarte särskilda boende 0,0 - -0,1 -0,1
Skåpbil Polstjärnan 0,0 - -0,1 -0,1
Summa -1,3 -4,9 -5,0 -0,1

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 4,9 mkr. 
Av de medel som är budgeterade för projektering av nytt 
äldreboende beräknas 1,0 mkr användas under året och 
resten under 2016. Utrymmet för nämndsinvesteringar 
uppgår till 1,5 mkr och nämnden beräknas använda 1,4 
mkr.
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140831

Utfall 
150831

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 1 071,0 1 122,4 1 732,7 1 728,9
Kostnader -208,8 -219,2 -387,2 -376,0
(varav kapitaltjänst) (-0,2) (-0,2) (-16,2) (-15,3)
Summa 862,2 903,2 1 345,5 1 352,9

Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet 
beräknas en positiv avvikelse mot budget med 7,4 mkr.

Skatteintäkter: Skatteintäkter är beräknat efter cirku-
lär 15:23 från Sveriges Kommuner och Landsting daterat 
2015-08-14 och har ett underskott med 15,9 mkr.

Personalförsäkringar: AFA Försäkring har beslutat att 
betala tillbaka premierna för de kollektivavtalade försäk-
ringarna AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen gällande 
året 2004, vilket ger ett överskott med 9,6 mkr. Övriga per-
sonalförsäkringar beräknas ge ett överskott med 1,1 mkr.

Pensionskostnader: Årets kostnader för pensioner för-
väntas ge en negativ avvikelse på 4,2 mkr.

Finansnetto: Finansnettot förväntas bli 13,1 mkr bättre 
än budget. I prognosen finns en förväntad utdelning på 
totalt 11,0 mkr från bolagen, vilket blir en finansiell intäkt 
i kommunen.

Avskrivningar och internräntor: Överskottet för kapi-
taltjänstkostnader förväntas bli 1,7 mkr. Överskottet beror 
på att verksamheterna inte har behövt budgetkompensa-
tion för nya kapitaltjänstkostnader i samma utsträckning 
som det var budgeterat. Förklaringen är att det finns en 
stor eftersläpning i investeringsbudgetens utförande.

Oförutsett: Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett 
förväntas ge ett överskott med 2,0 mkr.

Investering: Ystad är medlem i Kommuninvest sedan år 
2003. För att möta framtida utlåningsbehov och kunna 
leva upp till den nya EU-lagstiftningen behövs en kapital-
förstärkning i Kommuninvest. Kommunstyrelsen föreslår 
att en särskild medlemsinsats ska göras under 2015. Den 
föreslagna medleminsatsen är 3,6 mkr.
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