
Delårsrapport 
tertial 2

2016





TERTIALRAPPORT 2016

JANUARI - AUGUSTI

PROGNOS 2016

JANUARI - DECEMBER



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förvaltningsberättelse  

Finansiella rapporter, kommunen

Sammanfattning nämnderna

Sammanfattning koncernen

Ekonomisk uppföljning från nämnderna

Kommunens organisation       1
Förvaltningsberättelse        2

Resultat- och balansräkning     15
Kassaflödesanalys      16
Noter        17
Rapportering av finansverksamheten    20

Nämndernas resultat m m     21
Utdrag ur nämndernas kommentarer    22

Utdrag ur bolagens/förbundens kommentarer   26

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling   44
Kommunstyrelse - Hamn     48
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd    49
Barn- och utbildningsnämnd     52
Kulturnämnd       58
Gymnasienämnd      63
Myndighetsnämnd      67
Samhällsbyggnadsnämnd     71
Socialnämnd       79
Finansiering och kommungemensam verksamhet   84



Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

1

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
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 87,5 mkr. För motsvarande 
period förgående år redovisades ett positivt resultat med 21,8 mkr. I periodresultatet ingår en minskning 
av semesterlöneskulden med 20,6 mkr sedan årsskiftet. Om man bortser från semesterlöneskuldens påver-
kan på resultatet så är kommunens resultat 66,9 mkr.

Helårsprognos
Årets förväntade resultat för 2016 blir ett överskott på 50,1 mkr. Det är 38,2 mkr bättre än den 
ursprungsbudget som beslutades för 2016, där årets överskott var 11,9 mkr. Det budgeterade resultatet, 
efter kompletteringsbudgeten, uppgår till 6,2 mkr.
Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till plus 6,8 mkr. Det finns 
två negativa avvikelser och det är Barn- och utbildningsnämnden som har minus 3,0 mkr i sin prognos och 
Kulturnämnden som har minus 0,7 mkr i sin prognos. 
Positiva avvikelser förväntas inom Kommunstyrelse/Ledning och utveckling med 3,5 mkr, Gymnasienämn-
den med 3,0 mkr, Samhällsbyggnadsnämnden med 2,2 mkr, Socialnämnden med 1,5 mkr och Kommun-
styrelse/Kommunalförbund med 0,3 mkr.
För Myndighetsnämnden, Revisionen och hamnverksamheten i kommunen förväntas inga budgetavvikel-
ser.
En stor positiv budgetavvikelsen på totalt 37,0 återfinns inom finansieringen och kommungemensamt. 

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

  

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

 Kommunens avstämning mot 
 kommunallagens balanskrav, mkr
 
 Årets resultat      50,1
 Reducering av samtliga realisationsvinster -0,6
 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 49,5
 Balanskravsresultat    49,5

44,4

35,8

19,3

12,9

50,1

0,0

20,0

40,0

60,0

2012 2013 2014 2015 2016
prognos

Årets resultat (mkr) Kommunen
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Utveckling av skatteunderlaget
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del av löneinkomster. Över en längre period finns ett 
tydligt samband mellan antal arbetade timmar och förändringen av skatteunderlaget. Sysselsättningsut-
vecklingen och löneökningstakten är därför de faktorer som har störst betydelse för i vilken takt skatte-
underlaget växer. 
Skatteunderlaget växer väsentligt mer än genomsnittligt i år och nästa år. Det är den starka sysselsättnings-
tillväxt som följer av den pågående konjunkturförstärkningen som är huvudförklaringen.

Befolkning
Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 28 985. Folkmängden ökade med 
214 personer vilket motsvarar 0,7 %. Landet i sin helhet ökade med 1,1 % och det var samma procentu-
ella ökning i Skåne län. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har 
varit 0,6 %. År 2016 beräknas folkmängden öka med 285 personer. Ökningen innebär att kommunens 
målsättning, en årlig ökning med 1 % i genomsnitt, uppnås i prognosen för år 2016. De senaste tolv måna-
derna har kommunens befolkning preliminärt ökat med 237 personer till 29 222 per den 31 augusti 2016, 
vilket ger en procentuell ökning på 0,8 %.

Ränta och inflation
Riksbankens direktion har vid sitt möte i september beslutat att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 
procent och först under andra halvåret 2017 bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja 
höja räntan.
Inflationen har varit låg de senaste åren. Konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda måttet för 
prisutveckling, blev oförändrat under år 2015. Inflationen beräknas öka med 0,8 % år 2016 och med 1,6 
% år 2017 enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
KPIF är KPI med fast ränta och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. KPIF 
steg med 0,6 % under år 2015. KPIF beräknas öka med 1,1 % år 2016 och med 1,6 % år 2017 enlig SKL.

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

Pensioner
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 
Den totala pensionsskulden uppgick 2016-08-31 till 632,9 mkr, varav 574,3 mkr avser ansvarsförbindelse. 
Det innebär att cirka 91 % ligger utanför balansräkningen. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta 
denna pensionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade för att möta de betalningar som kommer 
att uppstå när skulden ska regleras.
Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 591,8 mkr vid års-
skiftet till 574,3 mkr. 

Likvida medel
Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga place-
ringar, kassa, postgiro och bank. Likviden 2016-08-31 var 32,4 mkr. Behållningen i kassa/bank inkluderar 
behållningen på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala behåll-
ningen ska således ses tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. Vill kommunen ha 
en större likviditet och en större betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån med räntekost-
nader som följd.

Skulder och avsättningar
Under de första åtta månaderna har kommunens låneskuld minskat med 15,0 mkr till 2 206,7 mkr. Minsk-
ningen beror på att bankerna har börjat ta ut inlåningsavgifter av större organisationer, vilket även från 
om med sommaren 2016 gäller Ystads kommun. Lösningen för kommunens del för att undvika inlånings-
avgifter har blivit att minska likviditeten och avtal med banken om kredit som utnyttjas vid behov.
I periodresultatet finns inräknat en minskning av semesterlöneskulden sedan årsskiftet med 20,6 mkr. Då 
huvuddelen av semesterdagarna har tagits ut under sommarmånaderna juni, juli och augusti förväntas 
skulden öka under tredje tertialet. 
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Finansnetto
Finansnettot för perioden är positivt och uppgår till 0,9 mkr. För helåret 2016 prognostiseras ett positivt 
finansnetto på 4,9 mkr, vilket är 20,7 mkr bättre än budget. I prognosen ingår en förväntad utdelning från 
bolagen på totalt 6,0 mkr.

Investeringar
Kommunen har nettoinvesterat 175,6 mkr under årets första åtta månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2016 och tilläggsanslag, är 508,9 mkr. Det innebär att 35 % av den to-
tala investeringsbudgeten är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas nettoinvesteringarna 
uppgå till 368,0 mkr, vilket innebär att 140,8 mkr av budgeten inte förbrukas under året. 
Den största avvikelsen är att 27,3 mkr inte kommer att förbrukas till VA-utbyggnad främst på landsbyg-
den för anslutning av enskilda avloppsanläggningar.
De två största investeringarna under årets avser Ystad Arena och Ystad avlopps- och reningsverk. Ystad 
Arena beräknas vara fullt i drift i januari år 2017 och beräknas kosta 505,0 mkr, vilket är enligt budget. 
Arbetet med ny- och ombyggnationen av Ystad avlopps- och reningsverk fortskrider enligt planerna och 
beräknas kosta 185,5 mkr vilket är enligt budget.

Väsentliga personalförhållanden
Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, har i genomsnitt varit i nivå med föregående 
år. Per sista december 2015 var antalet tillsvidareanställda 2 008 personer. Omräknat till heltider uppgick 
det till 1 800 anställningar. Den sista augusti hade antalet anställningar omräknat till heltid ökat till 2 033. 
Den största förklaringen är att kommunen har övertagit gymnasieverksamhet och personal som jobbar i 
denna verksamhet.
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Tillsvidareanställda heltid
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God ekonomisk hushållning
Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad 
”god ekonomisk hushållning” är i den egna organisationen och dels ska vara styrande för den ekonomiska 
planeringen/utvärderingen. Kommunerna skall inte bara anta finansiella mål utan också verksamhetsmål 
i budgeten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I respektive års årsredovisning ska en 
samlad bedömning göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god ekonomisk hushållning.

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

Utifrån bedömningskriterierna som rör respektive övergripande mål kan konstateras per 160831 att fyra 
av sju övergripande mål huvudsakligen uppnås. De tre övergripande mål som ej uppnås är:

• 1 % befolkningsökning. Uppgår till 0,8 %de senaste tolv månaderna.

• Demokrati och delaktighet för alla. 39 % av åtagandena är uppfyllda och 61 % delvis uppfyllda.

• Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogram-
met. 46 % av åtagandena är uppfyllda och 54 % delvis uppfyllda.

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

Övergripande mål Utfall 160831
B e d ö m n i n g 
161231

1 % befolkningsökning    

Demokrati och delaktighet för alla    

Ungdomsarbetslösheten ska minska    

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas    

Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingspro-
grammet och folkhälsoprogrammet    

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

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

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

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

ras som delvis uppfyllt. Ett första planeringsmöte har genomförts med Region Skåne som återkommer 
i maj med förslag till plan för det fortsatta arbetet. Bedömningen är att arbetet kommer inledas under 
hösten 2016 men kommer sannolikt inte hinna slutföras innan årsskiftet. För närvarande övervägs att 
söka medel för arbetet från Tillväxtverket. 

• Vid planering ta hänsyn till framtida klimatförändring samt bibehålla och utveckla kommunens höga 
naturvärden. Prognostiseras som delvis uppfyllt. Uppdatering av handlingsplan för förvaltning och 
skydd av kusten pågår. Belysning av dagvattenfrågor vid granskning av de planärenden som avdel-
ningen för strategiskt miljöarbete får från planavdelningen sker löpande. Belysning av ekosystemtjäns-
ter vid granskning av de planärenden som avdelningen får sker löpande. Elologisk kompensation = 
balanseringsprincipen lyfts bland annat i rutinen för exploatering.

Barn- och utbildningsnämnden
• Utveckla nya samverkansformer för att minska ungas arbetslöshet. Arbete pågår.
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv. 

Samverkansprocesser har påbörjats inom vissa specifika områden.
• Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara mötesplats för alla. Kontinuerligt pågående 

arbete.
• Ystads förskola och skola är kända för sin höga kvalitet.
• Surbrunnsskolan ska vara klar höstterminen 2018. Avvakta KF-beslut
 
Kulturnämnden
• Genom ett rikt kulturutbud skapa attraktivitet inom besöksnäring och näringsliv.
• Verka för ett beslut i kommunfullmäktige att vid nybyggnation ska 1 % av totala investeringen utgöra 

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

• Införa kulturgaranti eller motsvarande i gymnasieskolan.

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

Myndighetsnämnden
• Främja och verka för det bostadspolitiska målet – 150 nya bostäder ska byggas under året.
• 100 % av delegationsärenden som är i enlighet med detaljplan och som är kompletta ska klaras under 

5 veckors handläggningstid. Prognostiserat som delvis uppfyllt. Snitthandläggningstiden minskar och 
är 13 dagar på kompletta ärenden för T2 jämfört med 15 dagar för T1. Även för T2 klaras 86 % av 
delegationsärenden som är i enlighet med detaljplan och kompletta på fem veckor, vilket gör att målet 
för T2 inte klaras och kommer inte nås för helår. Rutiner för att minska handläggningstiden och beho-
vet av att begära in kompletteringar har tagits fram och är under fortsatt utveckling.
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Samhällsbyggnadsnämnden
• Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar behovet av bostäder och som möter marknadens behov.
• Upplåta kommunal mark för bostadsbebyggande som bidrar till det bostadspolitiska målet att produ-

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

2017 och framåt. Ingen industrimark har sålts under perioden. Utbyggnaden av infrastrukturen för 
Öja industriområde har påbörjats. Försäljning av området beräknas påbörjas sommaren 2017. För att 
klara det ökade exploateringstrycket har ytterligare en projektledare rekryterats.

• Ta ställning till ett besökscentrum i Kåseberga efter färdigställandet av utredningen. Ärendet om 
besökscentrum i Kåseberga fortsätter genom att dialog pågår med aktörer som kan tänkas bedriva 
näringsverksamhet på plats, kombinerat med ett besökscentrum.

• Ta fram ett program för en tillgänglig och attraktiv stadsmiljö. Ett direktiv har tagits fram för en över-
syn av stadsmiljöprogrammet och arbetet kommer att startas upp under delår 2. Inga andra åtgärder 
krävs.

• Nämnden ska byta toppbeläggning på 3 % av det kommunala gatubeståndet. Tekniska avdelningen 
arbetar enligt asfaltplanen, men kommer inte att klara alla planerade delar, då ledningsägarna ej utfört 
sina underliggande arbeten., då ledningsägarna inte utfört sina underliggande arbeten.

• Nämnden ska påbörja arbetet med trafikprogram för byarna och ta fram ett trafikprogram för en by 
i kommunen. Fiberutbyggnaden som Ystad Energi genomför ligger inte i fas med asfalteringsarbetet. 
Trafikprogrammet pågår. Regementsgatans projektering pågår, geoteknik och trafikanalys utredning 
pågår, och byggstart förväntas under våren 2017.

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

Övergripande strategiska mål
• Demokrati och delaktighet för alla

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

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

Medel är sökta från regeringens landsbygdsprogram avsedda till utbyggnad av bredband på landsbyg-
den. Det arrangemang (bredbandsdag) som är beskriven i bredbandsstrategin kommer däremot inte 
kunna genomföras under 2016 med anledning av ekonomin.  

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

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

problemskapande beteende.
• Ökad samverkan med den idéburna sektorn.

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

Gymnasienämnden
• Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år
• Ökad skolnärvaro
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Myndighetsnämnden
• Nämnden ska verka för en utveckling mot digital handläggning och möjlighet för medborgare att 

söka bygglov via e-tjänst. En arbetsgrupp som ska förenkla hemsidan har tillsatts och projektet har 
påbörjats. Bedömningen är att aktivitet ett kommer att uppfyllas för helår. Aktivitet två, digitalt arkiv, 
kommer att samordnas med en kommunövergripande satsning på digitalt arkiv. Nämnden avvaktar 
detta initiativ men går gärna före som pilotnämnd för digital arkivering. Eftersom nytt digitalt arkiv 
inte beräknas vara på plats i år beräknas målet inte kunna uppfyllas i år.

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

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

i utredning och genomförandeplaner/vårdplaner. Efterlevnad av tjänste/omsorgsgarantier och värdig-
hetsgarantier. Barnchecklista ska tillämpas i alla beslut.                         

Övergripande strategiska mål
• Ungdomsarbetslösheten ska minska

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

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

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

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

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

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

samordnas.
• Kommunala sommarjobb ska erbjudas.
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Övergripande strategiska mål
• Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

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

och gymnasieskolans integrationer.

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

nisationen.
• Främja huvudmannens delaktighet inför förordnanden av ställföreträdare.

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

uppfylld då detta är ett långsiktigt arbete med en ständigt förändrad målgrupp. Sommarlovsprogram 
genomfört. Ett långsiktigt arbete med en ständigt förändrad målgrupp.

• Ökad samverkan med den idéburna sektorn.
• Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse för kulturella uttrycksformer samt för teknik 

och entreprenörskap.

Kulturnämnden
• Anordna kulturarrangemang för ungdomar i samverkan med andra aktörer.
• Fortsatt samverkan med Ystads teater.
• Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.
• Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.
• Färdigställa biblioteksplan 2016.

Gymnasienämnden
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv.
• Utökad samverkan mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola.
• Uppföljning/analys av sökstatistik UHÄ/SCB.

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

med service och bemötande. Att hantera bygglovsprocessen har varit prioriterat under T1 och T2. 
Kvalitetsarbetet med mallar har påbörjats, men en hel del återstår att genomföra. Förslag till mallgrup-
pen avseende tjänsteskrivelserna har tagits fram och dialog kommer att föras när ny nämndsekreterare 
är på plats.  Det som saknats under T1 och T2 är tillräckligt med upplärd personal och tid, vilket för-
längt handläggningen och i sin tur påverkat kundnöjdheten negativt. Årets mätning av kundnöjdhet 
kommer att genomföras under hösten.

• Införa en planerad tillsynsverksamhet.

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

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

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

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

måluppfyllelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljömässiga mål.
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Socialnämnden
• Utveckla ledningssystem för kvalitet. Alla brukare ska ha en genomförandeplan och en utsedd hand-

läggare/ kontaktman. Prognostiseras som delvis uppfyllt. IFO: Översyn av processer pågår. Kvalitets-
utvecklare är anställd. Alla klienter har en kontaktperson/handläggare. Inom HoS följs de ordinationer 
som överlämnas från primärvårdens läkare och inom rehabiliteringen utgår man alltid från patientens 
behov vid ordinationer och i genomförandet av insatserna. Det evidensbaserade arbetet med specifika 
mätmetoder behöver fortsätta att utvecklas tillsammans med stödmodeller ex beslutsstöd för 
sjuksköterskor. Målet för HoS bedöms kunna uppnås under 2017.

• Alla verksamheter ska bedriva förebyggande arbete. 
• Arbeta strategisk långsiktigt i samverkan internt och externt.

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

met

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
• Stöd till förvaltningarnas och bolagens arbete med miljöprogrammet. Information och dialog med 

förvaltningarna planeras under hösten. Arbete pågår för att strategiska mål med tillhörande åtgärder 
följs upp i styrmodellen och följs upp i årsredovisningen. Endast bilagan till naturvårds-programmet 
ska följas upp. Arbetet påbörjas under hösten.

• Organisera det övergripande arbetet för folkhälsa och social hållbarhet. Prognostiseras som delvis 
uppfyllt hänförligt till ett stort ansvarsområde hos befintliga personalresurser. Samverkan med Regi-
on Skåne och andra kommuner pågår. Helårsprognos bedöms delvis uppfylld hänförligt till ett stort 
ansvarsområde hos befintliga personalresurser. Förslag till struktur och organisation för kommunens 
fond för förebyggande insatser är framtaget. Aktiviteten är uppfylld. En folkhälsoberedning är inrät-
tad. Aktiviteten är uppfylld. Planering pågår av information och dialog med förvaltningarna gällande 
utveckling och uppföljning av folkhälsoarbetet. Helårsprognos bedöms delvis uppfylld hänförligt till 
ett stort ansvarsområde hos befintliga personalresurser. Strategiska mål med tillhörande åtgärder följs 
upp i styrmodellen och följs upp i årsredovisningen. Helårsprognos bedöms delvis uppfylld. Det råder 
en osäkerhet om välfärdsbokslut och hållbarhetsbokslut kan färdigställas i årsredovisning 2016 om 
inte systemet för kommunövergripande uppföljning är klart.

Överförmyndarnämnden
• Informera ställföreträdare om programmen.

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

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

genomfört. Långsiktigt arbete som pågår med en ständigt förändrad målgrupp.
• Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara mötesplats för alla. Arbetet pågår.

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

då detta är ett långsiktigt arbete som pågår enligt plan.
• Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna. Prognostiserad som delvis uppfyllt då implementering 

pågår och beräknas vara fullt genomförd 2017.
• Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.
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Gymnasienämnden
• Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till miljöprogrammet. Prognostiserad som delvis uppfyllt 

då kommunens policy följs vid nyanskaffning under förutsättning att ekonomiska förutsättningar 
finns.

• Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.
• Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.

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

tendrag och hav ska bibehållas eller förbättras.

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

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

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

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

len.
• Färdigställa en cykelplan med förslag på förbättringar i trafikmiljön för cyklister. Konsult är upphand-

lad och arbetet är påbörjat. Cykelplanen kommer att vara klar under kvartal 1 2017.

Socialnämnden
• Säkra kvinnojoursverksamheten.

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

att vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål samt kommentarer kring avvikelser

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

personalidén är delvis avhängig värdegrunden. Arbetet med att ta fram förslag till värdegrund blev nå-
got försenad men kommer att startas upp under oktober. Parallellt kommer arbetet pågå med reviderat 
förslag till personalidé. Åtagandet bedöms ej uppfyllas under 2016.

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

Barn- och utbildningsnämnden
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Kulturnämnden
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Gymnasienämnden
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
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Myndighetsnämnden
• Kompetensplaner upprättas i varje utvecklingssamtal.
• Frisknärvaron ska överstiga 97 %.
• Kompetensplaner upprättas i varje utvecklingssamtal.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Kompetensplaner upprättas i varje utvecklingssamtal.
• Frisknärvaron ska öka, nämnden ska sträva mot 97 %.

Socialnämnden
• Tillgodose behovet av personal med rätt kompetens och erfarenhet.
• Ökat inflytande och delaktighet för personal.
• Öka frisknärvaron.

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

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

da bolag.
• Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt identifiera negativa budgetavvikelser. Budget 2016 är 

periodiserad utifrån verksamheternas karaktär men utifrån de externa resursinsatser som krävs kontra 
utifrån att vi under hösten kommer påbörja införandet av nytt system så kommer vi inte gå vidare med 
systemanpassning av nuvarande system.

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

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

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

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

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

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

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

seras som ej uppfyllt då bedömningen är att kulturnämnden inte kommer att nå det ekonomiska målet 
på grund av ett underskott på Klostret som är en följd av lägre intäkter än budgeterat för utställningen 
Archaeomusica. 

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

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

hetens kostnader till 70 % ska täckas av intäkter för lovverksamheten och att nämnden ska skattefi-
nansiera en mycket god service och information.
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Samhällsbyggnadsnämnden
• Målsättningen är att planerade investeringar ska utföras enligt plan och 100 % vara upparbetat/ge-

nomfört. Prognostiseras som delvis uppfyllt. Planerade aktiviteter klaras enligt plan. Däremot närmar 
sig inte nämnden 100 % upparbetningsgrad. Prognos efter andra tertialen 79 %. På grund av många 
tillkommande exploateringsprojekt, som måste prioriteras för att klara tillväxtmålet med befolknings-
tillväxt, måste delar av kommunens egna prioriterade investeringsprojekt skjutas något framåt i tiden. 
Nämnden redovisar sin prioritering för kommunfullmäktige. En till projektledare ska rekryterats för 
att både klara exploateringsprojekt och prioriterade kommunala investeringsprojekt. Effekt av denna 
satsning får nämnden först under tertial 3.

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

Socialnämnden
• Uppnå en kostnadseffektiv verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning inom befintlig budgetram.
• Den direkta patient- och brukarnära tiden ska öka.
• Utveckla metoder för att undvika externa placeringar.
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Uppföljning av övergripande finansiella mål

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

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

Utfall: Periodens relation är 6,1 %.
Målet är uppfyllt.

Prognos: Relationen för årets resultat per 161231 
beräknas bli 3,5 %.

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

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i 
förhållande till år 2015 är negativ med 1,5 %. Pe-
riodens ökningstakt av skatteintäkterna är 7,4 %.
Målet är uppfyllt.

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 
4,7 %. Årets ökning av skatteintäkter och statsbi-
drag beräknas bli 7,4 %.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Periodresultatet är 87,5 mkr vilket ger en 
ökning av egna kapitalet med 6,2 %. Inflations-
prognosen för hela 2016 är 0,8 %. Om man förde-
lar den förväntade inflationen jämt över året så ger 
det ungefär 0,6 % i inflation för perioden.

Målet är uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 161231 
beräknas bli 50,1 mkr. Detta gör att det egna kapi-
talet ökar med 3,5 %. Inflationsprognosen för 2016 
är 0,8 %.

Sammanfattning: Tre av tre mål har per 160831 
uppnåtts. Prognosen för helåret visar att alla de tre 
övergripande finansiella målen kommer att uppnås 
med den nuvarande prognosen.
Kommunen har erhållit 34,8 mkr i statsbidrag för 
flyktingmottagande, varav 2,7 mkr fördelades till 
2015 och 32,1 mkr till 2016. Detta statsbidrag är 
klassat som ett generellt statsbidrag och har för år 
2016 väldigt stor påverkan på resultatet och de fi-
nansiella nyckeltalen.
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Finansiella rapporter, kommunen
  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  16.08.31 16.12.31 16.12.31 15.08.31 15.12.31
      
Verksamhetens intäkter Not 1 418,4 702,3 548,6  310,0 502,6
     varav jämförelsestörande post  - - - 9,5 9,5
Verksamhetens kostnader      Not 1 -1 200,7 -1 948,2 -1 791,6 -1 092,3 -1 700,4
Avskrivningar Not 2 -84,1  -134,6 -133,1 -76,1  -124,5
Verksamhetens nettokostnader  -866,4 -1 380,5 -1 376,1 -858,4 -1 322,3
Skatteintäkter            Not 3 800,8  1 201,8 1 220,2 773,2  1 159,4
Generella statsbidrag       
och utjämning            Not 4 152,2 228,3  178,0 112,0 172,0
Finansnetto Not 5 0,9 0,5  -15,8  -5,0 3,8
      
Årets resultat  87,5 50,1 6,3 21,8 12,9
      

  Utgående Utgående Utgående
  balans balans balans
Balansräkning (mkr)  16.08.31 15.08.31 15.12.31
    
Anläggningstillgångar Not 6 3 848,4 3 589,6 3 704,1
Omsättningstillgångar Not 7 448,9 483,4 447,8
   
S:a tillgångar  4 297,3 4 073,0 4 151,9
    
Eget kapital  1 417,8 1 404,9 1 404,9
  varav avsatt till resultatutjämnings-
  reserv  83,4 83,4 83,4
Årets resultat  87,5 21,8 12,9
S:a eget kapital Not 8 1 505,3 1 426,7 1 417,8
    
Avsatt till pensioner Not 9 27,6 29,8 29,5
S:a avsättningar   27,6 29,8 29,5
    
Långfristiga skulder  2 230,7 2 133,4 2 250,4
Kortfristiga skulder Not 10 533,6 483,1 454,2
S:a skulder  2 764,4 2 616,5 2 704,6
    
S:a eget kapital och skulder  4 297,3 4 073,0 4 151,9
    



Fi
na

ns
ie

lla
 r

ap
po

rt
er

, k
om

m
un

en

16

  Resultat Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)  16.08.31 15.08.31 15.12.31
    
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  87,5 21,8 12,9
Justering för av- och nedskrivningar  84,1 76,1 124,5
Ökning/minskning avsättningar Not 11 -1,9 0,2 -0,2
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg  -0,6 -1,7 -1,6
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster Not 12 -8,1 - -
Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  161,0 96,4 135,6
    
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -144,2 -92,7 -45,4
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  1,7 3,8 10,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder  79,4 72,7 43,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten  97,9 80,2 144,8
    
    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -175,5 -185,9 -301,2
Försäljning av materiella anläggningstillg  1,9 4,0 4,0
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - - -3,6
Försäljning av finansiella anläggningstillg  - - -
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster Not 13 0,0 0,3 0,3
Förändring finansiell leasing  1,0 0,9 1,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -172,6 -180,7 -298,7
    
    
Finansieringsverksamheten    
Förändring låneskuld  -19,7 203,0 320,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar  -47,0 -150,0 -195,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -66,7 53,0 125,0
    
    
Årets kassaflöde  -141,4 -47,5 -28,9
Likvida medel vid periodens början  173,8 202,7 202,7
Likvida medel vid periodens slut Not 14 32,4 155,2 173,8
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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 avgiftsbefri-
elseförsäkring avseende året 2004.     
     
Not 2 Avskrivningar     
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas    
anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar tom augusti 2016.   
  
Not 3 Skatteintäkter     
  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
  16.08.31 16.12.31 16.12.31 15.08.31 15.12.31
Kommunalskatt  807,6 1 211,4 1 220,1 773,6 1 160,4
Slutavräkning 2016 (2015)  -5,6 -8,5  0,7 1,2
Slutavräkning 2015 (2014)  -1,1 -1,1  -1,1 -2,2
Summa  800,8 1 201,8 1 220,1 773,2 1 159,4
     
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 16.08.31 16.12.31 16.12.31 15.08.31 15.12.31
Inkomstutjämningsbidrag 139,5 209,2 202,2 127,5 191,3
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning     
inkl LSS -46,3 -69,4 -76,4 -54,3 -81,5
Strukturbidrag - - 3,0 2,0 3,0
Regleringsbidrag/avgift -0,7 -1,0 -6,9 -0,7 -1,1
Komp för höjda soc avg - - - 0,4 2,1
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av 
flyktingar 21,4 32,1 - - 2,7
Kommunal fastighetsavgift 38,3 57,4 56,1 37,1 55,5
Summa 152,2 228,3 178,0 112,0 172,0
     
Not 5 Finansnetto     
Finansiella intäkter uppgår till 21,8 mkr (18,7 mkr) och finansiella kostnader till 20,9 mkr (23,7) mkr. 
    
Not 6 Anläggningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 16.08.31 15.08.31 15.12.31  
Materiella anläggningstillgångar  2 508,6 2 343,6 2 410,3  
       varav mark byggnader och tekn. anl 2 455,5 2 302,7 2 366,9  
                 maskiner och inventarier 53,1 40,8 43,4  
Finansiella anläggningstillgångar  1 339,8 1 246,0 1 293,8  
       varav värdepapper, andelar mm 33,3 29,7 38,1  
                  långfristiga fordringar 1 306,5 1 216,3 1 255,6  
S:a anläggningstillgångar 3 848,4 3 589,6 3 704,1  
     
Not 7 Omsättningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 16.08.31 15.08.31 15.12.31  
Exploateringsfastigheter 7,7 16,3 9,4  
Fordringar 408,8 311,9 264,6  
Kassa och bank 32,4 155,2 173,8  
S:a omsättningstillgångar 448,9 483,4 447,8  
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Not 8 Eget kapital     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 16.08.31 15.08.31 15.12.31  
Eget kapital 1 505,3 1 426,7 1 417,8  
     varav periodens resultat 87,5 21,8 12,9  
            Kommungemensamt 1 085,9 1 080,2 1 080,2  
            Hamnfond 127,5 119,5 119,5  
            Pensionsavsättning 202,8 202,8 202,8  
            Sociala investeringar 1,6 2,4 2,4  
     
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 60,9 mkr av tidigare års resultat till resultatut-
jämningsreserv.     
Av årets resultat 2013 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 22,5 mkr till resultatutjämningsre-
serv.     
     
Not 9 Avsatt till pensioner     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 16.08.31 15.08.31 15.12.31  
Avsättning för pensioner exkl visstids-     
och avtalspension 20,3 21,6 21,5  
Avsättning för särskild avtalspension samt     
visstidspension 1,9 2,4 2,2  
Avsättning för särskild löneskatt 5,4 5,8 5,8  
Summa 27,6 29,8 29,5  
     
Not 10 Kortfristiga skulder     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 16.08.31 15.08.31 15.12.31  
Kortfristig skuld till koncernföretag 136,8 132,3 148,6  
Leverantörsskulder 51,9 42,0 34,8  
Övriga kortfristiga skulder 154,7 135,4 55,5  
Upplupna kostnader o förutbet int 190,2 173,4 215,3  
     varav årets avgiftsbest ålderspens 
     inkl löneskatt  31,0 26,7 39,9  
S:a kortfristiga skulder 533,6 483,1 454,2  
     
Not 11 Ökning/minskning avsättningar     
 Utgående  Utgående  Utgående   
 balans balans balans  
 16.08.31 15.08.31 15.12.31  
Ingående värde 29,5 29,7 29,7  
Periodens förändring exkl visstidspens etc -1,2 0,6 0,5  
     varav räntekostnad 0,1 0,2 0,4  
     varav utbetalningar -0,8 -1,0 -1,4  
Periodens förändring visstid- och särskild 
avtalspens -0,3 -0,5 -0,7  
     varav räntekostnad 0,0 0,0 0,0  
     varav utbetalningar -0,5 -0,5 -0,8  
Periodens förändring särskild löneskatt -0,4 0,0 0,0  
Utgående värde 27,6 29,8 29,5  
     
Not 12 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster     
Kommunen har övertagit materiella anläggningstillgångar från Sydskånska gymnasieförbundet.  
   
Not 13 Investeringsinkomster     
0,0 mkr (0,0 mkr) av årets inkomster avser anslutningsavgifter.     
     
Not 14 Likvida medel vid årets slut     
Av likvida medel vid periodens slut utgör 110,3 mkr (123,3 mkr) nettoskuld till koncernföretag.  
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Övrigt     
     
Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr:   16.08.31 15.08.31 15.12.31 
Avgiftsbestämd ålderspension   31,0 26,7 39,9 
Avsättning till pensioner   27,6 29,8 29,5 
Pensionsförpliktelse   574,3 600,9 591,8 
Total pensionsskuld   632,9 657,4 661,2 
 
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 282 kommuner som per 2016-06-30 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas repektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.   
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 
350 538 mkr och totala tillgångar till 346 333 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna upp-
gick till 2 759 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 723 mkr.    
 
Redovisningsprinciper     

Jämfört med den senaste årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts i delårsrapporten. 
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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%
Kommuninvest Fast 1 946 700 1,63%
Kommuninvest Rörligt 230 000 -0,20%
Summa  2 206 700 1,44%

Kapitalbindningstid Kapitalbindningsstrategi 
           Normportfölj              Andel 
Kapitalförfall   Belopp   Andel    förfall    förfall per
(årsintervall)  (kkr)     Min Max 2016-08-31
0 - 1  773 700  0% 30%            35%
1 - 3  835 000 0% 40%            38%
3 - 5  568 000 0% 40%            26%
5 - 7    30 000 0% 40%              1%
7 - 10                             0 0% 40%              0%
Summa            2 206 700            100%

Räntebindningstid   Räntebindningsstrategi 
   Normportfölj          Andel 
Ränteförfall  Belopp      Andel  förfall          förfall per
(årsintervall) (kkr)      Min       Max      2016-08-31
0 - 1 773 700     25%       50%                   35%
1 - 3 835 000     10%       40%                   38%
3 - 5 568 000     10%       40%                   26%
5 - 7 30 000       0%       20%                     1%
7 - 10 0       0%       20%                     0%
Summa 2 206 700                        100%

Handels-
banken 30

Kommun-
invest       

2 166,7

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag 
(mkr)

Fast 85%

Rörligt 
15%

Andelen fast respektive rörlig ränta
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Sammanfattning nämnderna

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse
Drift, nettokostnader mkr 16.08.31 16.08.31 16.08.31 16.12.31 16.12.31 prog/budg
      
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -39,7 -44,3 4,6 -63,5 -67,0 3,5
Kommunstyrelse - 
Kommunalförbund -16,2 -16,4 0,2 -24,3 -24,6 0,3
Kommunstyrelse - Hamn 4,5 5,3 -0,8 8,0 8,0 0,0
Överförmyndarnämnd -2,1 -1,9 -0,2 -2,9 -2,9 0,0
Barn- och Utbildningsnämnd -322,9 -331,4 8,5 -495,4 -492,4 -3,0
Kulturnämnd -19,9 -19,9 0,0 -29,9 -29,2 -0,7
Gymnasienämnd -66,1 -85,0 18,9 -126,8 -129,8 3,0
Myndighetsnämnd -2,4 -2,3 -0,1 -3,1 -3,1 0,0
Samhällsbyggnadsnämnd -40,3 -43,6 3,3 -60,2 -62,4 2,2
Socialnämnd -369,5 -378,8 9,3 -563,2 -564,7 1,5
Revision -0,8 -0,8 0,0 -1,2 -1,2 0,0
Summa -875,4 -919,1 43,7 -1 362,5 -1 369,3 6,8
Finansiering o 
kommungemensamt 962,9 918,7 44,2 1 412,6 1 375,6 37,0
      
TOTALT 87,5 -0,4 87,9 50,1 6,3 43,8

  Utfall Prognos Budget Avvikelse
   aktuell 
Investeringar mkr  16.08.31 16.12.31 2016 prog/budg
    
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling  -0,3 -1,4 -14,8 13,4
Kommunstyrelse - Hamn  -7,9 -59,8 -95,7 35,9
Barn- och Utbildningsnämnd  -4,5 -5,4 -5,8 0,4
Kulturnämnd  -2,2 -2,3 -2,3 0,0
Gymnasienämnd  -0,1 -2,0 -2,0 0,0
Myndighetsnämnd  0,0 0,0 -0,4 0,4
Samhällsbyggnadsnämnd  -158,4 -294,6 -374,0 79,4
Socialnämnd  -2,1 -2,5 -13,8 11,3
    
TOTALT  -175,6 -368,0 -508,9 140,8
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Kommunstyrelse – Ledning & Utveckling
Projekt Havsresan, vilket drivs av bland annat Lunds universitet, har 2016 förlagts till Ystad. Avsikten är 
att lägga fokus på havsfrågor genom dykarvecka och olika seminarier under hösten. En spektakulär och 
ovanlig händelse under perioden var hanteringen av en död vikval som transporterats in till Ystads hamn. 
Valen har nu sänkts vid ett vrak för forskningsändamål. 

Befolkningstillväxten i Ystad är fortsatt god och bostadsfrågan har varit i centrum under perioden, inte 
minst i integrationssammanhang. Den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad antogs i juni och avtal 
har tecknats med Lantmännen i syfte att få tillgång till deras mark i hamnområdet år 2021. I sammanhang-
et kan nämnas att två viktiga chefstjänster har tillsatts, VD för Ystadbostäder och samhällsbyggnadschef. 
Vidare har kommunens första EU-strateg anställts. 

Företagsbesöken fortsätter och det har planerats för höstens byavandringar. Förvaltningen har arbetat 
med ett stort antal interna processer och aktiviteter samtidigt som en omorganisation har beslutats med 
start den 1 september. En avsiktsförklaring har tecknats med Polferries om två nya stora färjor som ska 
trafikera Ystads hamn. Detta medför stora investeringsbehov i hamnområdet och dess tillfartsvägar. 

En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsätta implementeringsarbetet av styrmodellen. Viktigt 
är också arbetet med tillväxt, sysselsättning, besöksnäring, näringsliv, bemötande och befolkningsutveck-
ling samt kommunens tillgänglighet i form av bland annat e-tjänster. 

Kommunen kommer att utveckla arbetet med att söka medel från bland annat EU. Det integrationsar-
bete som har genomförts under året och kommunens organisation för integration och flyktingfrågor i 
allmänhet och dess kopplingar till SFI och arbetsmarknadsverksamheten behöver ses över inför nästa år. 
Kommunkoncernen ska också planera för det gemensamma arbetet med att förverkliga den fördjupade 
översiktsplanen för Ystad.

Prognosen för förvaltningens resultat 2016 är ett överskott på 3,5 mkr.

Kommunstyrelse – Kommunalförbund
Kommunalförbunden redovisar ett överskott efter det andra tertialet på 0,2 mkr. Prognosen är ett positivt 
resultat på 0,3 mkr med anledning av minskad medlemsavgift till miljöförbundet. 

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

Av investeringsbudgeten förväntas 59,8 mkr av 95,7 mkr bli året investeringsutgift.

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter det andra tertialet ett underskott i förhållande till bud-
get på 0,2 mkr. Underskottet finns på överförmyndarverksamheten och beror på högre kostnader för upp-
dragstagare än vad som budgeterats för åtta månader. Då endast ett fåtal årsräkningar för uppdragstagare 
återstår att behandla förväntas underskottet minska, och prognosen är att Ystad-Sjöbo överförmyndar-
nämnd kommer att ha ett nollresultat vid årets slut.

Barn- och utbildningsnämnden
Ystads kommun har i år ansökt om ett flertal statsbidrag – Lågstadiesatsningen som avser personalför-
stärkningar i F-3, Fritidshemssatsningen som avser personalförstärkningar i fritidshemmen, samt två bi-
drag till utvecklingsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten avseende fortbildning för Barn gör 
rätt om de kan och framtagandet av en handlingsplan i matematik.

En handlingsplan kring värdegrundsarbetet har utarbetats och kommer att implementeras i alla verksam-
heter under hösten. 

Utifrån Miljöprogrammets handlingsplaner har ett intensivt arbete kring ett systematiskt arbete med Grön 
Flagg påbörjats i alla nämndens verksamheter.

Avvikelse mot budget exklusive semesterlöneskulden visar på ett underskott motsvarande 0,7 mkr. I resul-
tatet ingår inte budget för lönekompensationen perioden april till och med augusti. 

Det finns fler elever, förskolebarn och fritidsbarn än budgeterat och mer resurser betalas ut till skolor vilket 
genererar ett underskott centralt. I augusti månad uppgår antalet elever, inklusive nyanlända, till 2 738 
elever jämfört med 2 530 budgeterade elever. Nämnden tillämpar resursfördelningsmodell vid fördelning 
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av resurser till skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklass och har under perioden januari till och med 
augusti betalat ut 5,0 mkr mer i resurs än vad som finns budgeterat centralt.

Under 2017 deltar skolledarna i en processutbildning med syfte att skapa optimala förutsättningar att 
driva fortsatt hög kvalitativt och modernt utvecklingsarbete. Denna utbildning kommer att pågå under 
vårterminen och avslutas i september. Ett av tillfällena är förlagt till Stockholm i samband med SETT-mäss-
san. Förutom skolledarna kommer även ett stort antal lärare och förskollärare att delta i denna mässa.

Kulturnämnden
Sommaren har varit fullspäckad med kulturaktiviteter och flera av dem har skett i samverkan mellan kul-
tur- och utbildningsförvaltningen och andra aktörer. En konsert för unga har arrangerats i Rådhusparken 
i samarbete med Radio Active och Wallanderoperan har producerats med kommunen som samarbets-
partner. Aracheomusica-föreställningen på Klostret öppnade i juni och sker i samarbete med Musik i Syd 
och EU-projektet EMAP. På konstmuseet har två utställningar visats under sommaren och i ateljén har 
konstnären Johanna Schartau hållit en workshop för barn och ungdomar. Stadsbiblioteket har fått stor 
positiv respons efter nyinvigningen i april och antalet besökare under sommaren har varit högre jämfört 
med 2015. Café Språka har haft fortsatt många besökare och dessutom har flera workshops anordnats för 
barn och ungdomar.  

Gymnasienämnden
Gymnasienämnden prognostiserar efter åtta månader ett överskott på 3,0 mkr. Detta beror på att betydligt 
fler elever än budgeterat har valt att gå sin gymnasieutbildning vid Ystad gymnasium vilket innebär ett 
överskott på 8,0 mkr för skolan. Samtidigt har även fler personer i Ystads kommun valt att gå en gymna-
sieutbildning än budgeterat vilket ger ett centralt underskott på 5,0 mkr. Forum Ystad har en prognos med 
en budget i balans.

Myndighetsnämnden 
Handläggningstiden från att ett lovärende är komplett har minskat under tertial 2 i förhållande till tertial 
1. Antalet ärenden är fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens tjänster. Hittills 
i år har inkommit 403 bygglovsansökningar, 12 ärenden om förhandsbesked, 67 anmälansärenden och 
åtta skriftliga förfrågningar. Antalet samråd har varit 90 stycken. Sedan 1 januari 2016 har samtliga fått 
tekniskt samråd inom tio dagar efter det att de begärt det. 

Verksamheten har påverkats av att flera tjänster varit vakanta under året och att det tar tid för nyrekry-
terad personal att sätta sig in i arbetsuppgifterna. Eftersom tillsynsarbetet tidigare varit eftersatt, finns det 
trots en ny tjänst på byggnadsinspektörssidan många öppna anmälningsärenden. Innan ett riktat tillsyns-
arbete sätts i verket måste därför anmälningsärendena ha kommit i fas. 

Årets andra tertial visar på en negativ avvikelse för myndighetsnämnden vilket beror på att faktureringen 
ligger efter. Det finns ett antal större ärenden under handläggning och minst ett stort ärende är på väg 
in inom den närmaste tiden, vilka beräknas kunna avgöras inom helåret. Helårsprognosen är en budget i 
balans.

Under de kommande åren förväntas bostadsbehovet vara osedvanligt högt, vilket innebär att antalet ären-
den och ärendens storlek kommer öka. Den stora utmaningen för kommunen blir att klara bostadbehovet 
genom att effektivisera varje led i processen, där bygglovsprövningen är en del.

Samhällsbyggnadsnämnden
Den fördjupade översiktsplanen för Ystad antogs av kommunfullmäktige i juni. Den slutliga versionen 
kommer att lämnas till tryck under hösten. 

Projektet kring besökscentrum Ebbas hus i Kåseberga har gått in i en fas där kontakt skapas med potenti-
ella näringsidkare. Ansvaret ligger just nu hos ledning och utveckling, näringsliv och turism.

Inom detaljplaneringen pågår arbete med ett flertal detaljplaner. Sedan årsskiftet har fem detaljplaner 
antagits; Fritiden 1, Geijer 4, Verkmästaren 18, Nektarinen och Ottiliana 41. Verkmästaren 18, som rör 
den planerade skolan är överklagad. Avdelningen fortsätter arbetet med de prioriterade planerna. I Västra 
Sjöstaden har skisser för bostadsdelen tagits fram och korrigeras nu efter Skånetrafikens önskemål. 

Daggkåpan har varit på samråd och granskning planeras under hösten. I Södra Hedeskoga pågår arbetet 
med att ta fram samrådshandlingar och avsikten är att en förprojektering ska tas fram parallellt med 
planhandlingarna. Avdelningen har även fått fem nya planuppdrag sedan årsskiftet; Vrakbåten (bostäder), 
Protonen, Surbrunnen 2:1, Göinge 1 och Simrishamn 1 -Borrby 1 och 2 (bostäder). 
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Arbetet med en GIS-strategi håller på att avslutas. Uppdrag gavs av kommunstyrelsen i mars, under april 
hölls workshops och strategin förväntas komma till kommunfullmäktige för antagande i december. 

Under perioden har kart- och mätenheten haft normalt med beställningar och antal utförda arbeten. En 
liten ökning av mätningsbeställningar kan skönjas i slutet av perioden. Många beställningar har koppling 
till pågående utbyggnadsområden i Västra Sjöstaden och Öja industriområde.

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

Infrastrukturen i Öja industriområde startades under sommaren och tomtförsäljning förväntas kunna ske 
under senare del av 2017. 

År 2020 ska nedskräpningen vara mindre än 2016 inom fokusområdet hållbar sortering med ökad 
återvinning i kommunens nya renhållningsordning. Två skräpmätningar, nollvärdesmätningar, har utförts 
i kommunen under andra tertialet, för att det ska finnas ett utgångsläge för målet. 
Lokalvårdsenheten har utökats med två pooltjänster för att täcka upp frånvaron för personalen, ett steg 
att minska arbetsstressen och genom det öka frisknärvaron.

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

Socialnämnden
Tillgången till lediga platser på särskilda boenden är fortfarande god, trots att två avdelningar är stängda. 
Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin finns flera icke verkställda beslut avseende boenden och 
daglig verksamhet vilka kommer att verkställas när boendet Havsblick och Nybrostrand samt en lokal för 
Daglig verksamhet är klara. Sedan januari har socialtjänsten inte fått några ytterligare nyanlända ensam-
kommande. Med anledning av förslaget på nya sänkta ersättningsnivåer arbetar Individ och familjeomsor-
gen med att se över hur verksamheten kan effektiviseras.

Socialnämndens prognostiserade resultat för 2016 är ett överskott med 1,5 mkr. I prognosen är kompen-
sation för årets löneökningar medräknat. 

Gemensam verksamhet prognostiserar ett underskott med 0,7 mkr. Underskottet beror främst på att kost-
naden för förändring av semesterlöneskulden bokförs där.

Avdelningen för Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS) prognostiserar ett underskott med 0,9 
mkr. Under perioden har någon externplacering och ökad bemanning i några gruppboenden varit nödvän-
dig och har gjort att budgeten inom FoS är ansträngd. I samtliga fall är det gjort riskplaner samt handlings-
plan för att bedöma varje enstaka ärende. 

Individ- och Familjeomsorgen (IFO) prognostiserar ett överskott med 9,7 mkr varav 6,5 mkr avser enheten 
för nyanlända. Antalet placerade barn och unga på institution har minskat och verksamheten redovisar 
överskott. Kostnaden för institutionsplaceringar av vuxna missbrukare, barn och unga i familjehem och 
kontaktpersoner är högre än budgeterat. Övrig verksamhet redovisar överskott.

Prognosen för Vård och Omsorg visar på ett underskott med 1,9 mkr. Underskottet beror på ökade kost-
nader inom hemtjänst och särskilda boende samt en extern placering som det inte är fullt budgeterat för. 
De ökade kostnaderna har dock bromsats vilket gör att prognosen förbättrats med 1,5 mkr, från -3,4 vid 
tertial 1. Trygghetsboende, dagverksamheter och enhetsgemensamma kostnader visar ett mindre överskott.

Avdelningen Hälsa och Stöd prognostiserar ett underskott med 4,7 mkr. Underskottet beror främst på 
ökade kostnader för två större ärenden av bostadsanpassning som tillsammans uppgår till 2,0 mkr. Det 
finns ytterligare ett större ärende av bostadsanpassning som kan komma att påverka årets resultat men där 
är beloppet ännu okänt. Tekniska hjälpmedel visar på ett underskott med 1,5 mkr. Sjuksköterskeverksam-
heten har på grund av personalbrist haft en dyr sommar med höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor 
och visar på underskott med 1,0 mkr. Även stödenheten och enhetsgemensamt visar underskott på grund 
av ökade personalkostnader. Rehabgruppen, biståndshandläggare, vårdplaneringsteam och dagverksam-
heter visar på ett överskott. 

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

Finansiering och kommungemensam verksamhet
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en positiv avvikelse mot budget med 
37,0 mkr.

Det finns tre större avvikelser

Finansnetto: Finansnettot förväntas bli 16,3 mkr bättre än budget. Finansnettot utgörs av skillnaden mel-
lan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är väldigt låg i Sverige. Kalkylerna för räntekostnaderna 
år 2016 gjordes under våren 2015. Under 2015 gjorde Riksbanken tre räntesänkningar ned till -0,35 %. 
Den aktuella reporäntan är -0,50 %. Den låga räntenivån har stor påverkan på kommunens finansnetto 
dels då 230,0 mkr av den totala låneskulden på 2 206,7 mkr har rörlig ränta, dels då flera lån med fast 
ränta har satts om under år 2015. 
I prognosen finns en förväntad utdelning på totalt 6,0 mkr från bolagen, vilket blir en finansiell intäkt i 
kommunen.
Kommunen har även fått en utbetalning från Kommuninvest på 4,4 mkr för ränta och överskottsutbetal-
ning som förbättrar resultatet med hela beloppet. Kommunfullmäktige beslutade under 2015 att erlägga 
särskild medlemsinsats under år 2015 för att helt fullgöra den obligatoriska insatsen, vilket betyder att 
hela årets utbetalning blir en finansiell intäkt. Tidigare år har överskottsutbetalningen i huvudsak gått till 
att öka kommunen medlemsinsats.

Oförutsett: Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett förväntas ge ett överskott med 4,4 mkr.

Övrigt: Kommunen har erhållit 34,8 mkr i statsbidrag för flyktingmottagande, varav 2,7 mkr fördelades 
till 2015 och 32,1 mkr till 2016. Nämndernas sammanlagda bedömning är att under 2016 kommer mer-
kostnader och beviljade satsningar uppgå till sammanlagt 21,8  mkr. Således återstår 10,3 mkr av statsbi-
draget som blir resultatförbättrande i förhållande till budget med hela beloppet.
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Finansiella rapporter, koncernen

  Resultat Prognos Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  16.08.31 16.12.31 15.08.31 15.12.31
     
Verksamhetens intäkter  648,8  1 052,3 656,7  892,5
 varav jämförelsestörande post   11,5  10,6
Verksamhetens kostnader       -1 334,2 -2 169,0 -1 338,2 -1 961,5
     
Avskrivningar  -126,2 -198,0 -119,0 -186,6
Verksamhetens nettokostnader  -811,6 -1 314,7 -800,5 -1 255,6
     
Skatteintäkter             800,8  1 201,8 773,2  1 159,4
     
Generella statsbidrag      
och utjämning             152,2 228,3 112,0 172,0
     
Finansnetto  -17,7  -34,8 -27,7  -39,1
Resultat före bokslutsdisp o  skatt  123,7 80,6 57,0 36,7
     
Extraordinära intäkter  - - - -
Resultat före skatt  123,7 80,6 57,0 36,7
     
Skatt/minoritetsandel  -0,3 -0,4 -0,3 -6,4
     
Årets resultat  123,4 80,2 56,7 30,3
     
     
     
  Utgående  Utgående Utgående
  balans  balans balans
Balansräkning (mkr)  16.08.31  15.08.31 15.12.31
     
Anläggningstillgångar  4 074,9  3 867,0 3 963,3
varav materiella  4 056,9  3 851,6 3 936,7
varav finansiella  18,0  15,4 26,6
Omsättningstillgångar  382,1   458,4  384,6
varav förråd o övriga  349,0  303,1 210,2
varav kassa o bank  33,1   155,3  174,4
     
S:a tillgångar  4 457,0  4 325,4 4 347,9
     
     
Eget kapital  1 492,3  1 462,0 1 462,0
Justering av eget kapital  -  0,1 -
Årets resultat  123,4  56,7 30,3
S:a eget kapital  1 615,7  1 518,9 1 492,3
     
Avsatt till pensioner  32,6   36,1  35,7
Övriga avsättningar  58,1   53,5  58,1
S:a avsättningar   90,7  89,6 93,8
     
Långfristiga skulder  2 334,9  2 326,6 2 402,7
Kortfristiga skulder  415,7  390,3 359,1
S:a skulder  2 750,6  2 716,9 2 761,8

S:a eget kapital och skulder  4 457,0  4 325,4 4 347,9
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Finansiella rapporter, koncernen

  Resultat Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)  16.08.31 15.08.31 15.12.31
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  123,8 57,0 36,7
Justering för av- och nedskrivningar  125,9 119,0 186,1
Justering för gjorda avsättningar  -3,1 -0,3 3,9
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg  -0,6 -1,8 1,7
Just för övriga ej likv.påverkande poster  -4,4 -0,3 -6,6
Medel från verksamheten före förändring     
av rörelsekapital  241,6 173,6 221,8
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -139,6 -121,9 -34,7
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter 0,7 4,9 10,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder  56,6 64,9 33,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten  159,3 121,5 231,5
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -243,2 -256,7 -413,5
Försäljning av materiella anläggningstillg  1,9 4,1 4,3
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - -0,1 -3,7
Försäljning av finansiella anläggningstillg  - 0,2 0,2
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster - 0,3 0,3
Förändring finansiell leasing  1,0 - 1,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -241,3 -252,2 -410,6
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring låneskuld  -67,8 75,0 151,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar  7,5 7,0 -1,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -60,3 82,0 149,5
     
Årets kassaflöde  -142,3 -48,7 -29,6
Likvida medel vid periodens början  174,4 204,0 204,0
Likvida medel vid periodens slut  32,1 155,3 174,4

     
Bolag Utfall  Prognos  Budget  Avkast-
 16.08.31 16.12.31 2016 ningskrav   
    2016 
AB Ystadbostäder 4,3 5,7 5,7 5,7 
AB Ystads Saltsjöbad  3,7 4,0 3,5 3,5 
Ystad Energi AB 22,6 26,0 23,4 23,0 
Ystad Hamn Logistik AB 3,3 2,1 1,6 1,5 
Ystads Industrifastigheter AB 7,2 7,0 5,1 5,0 
Ystads Teater AB* 0,1 0,0 0,0 0,0 
     
*Koncernbidrag för 2016 uppgår till 3,8 mkr     
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Sammanfattning koncernen
Ytornet AB

Ystad Energi AB

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 20,7 22,6 23,4 26,0

Verksamhet
Den varma vintern och sommaren, speciellt maj- september, har medfört att energikonsumtionen är lägre 
än prognosen för tertial 2 och då i första hand för fjärrvärmen och i viss utsträckning för elnätet. Energi-
index för perioden har legat på 133 %, där 100 % är index för ett normalår. Öppet Stadsnätverksamheten 
har haft en jämn tillströmning av nya kunder och anslutit fler än vad som ligger i plan. Kunder har an-
slutits hela vintern på grund av att det inte varit någon tjäle i marken. Förutom att bolaget ännu inte fått 
stödmedel för utbyggnad på landsbygden för ÖSY så har inga särskilda händelser inträffat som påverkar 
verksamheten framåt.

Ekonomi
Tertialsresultatet för Fjärrvärme och Elnät ligger stabilt trots det varma vädret, resultatet ligger något över 
budget. Öppet Stadsnät ligger över budget och övrig verksamhet ligger i nivå med budget för perioden. Re-
sultatprognosen för helåret är något högre än budget, förutsatt att temperaturen följer normalårskurvan.

För ÖSYs del håller bolaget på att ta fram en ny strategi för utbyggnad i och med att något stödmedel inte 
erhölls denna gång. Stödmedel kommer att sökas en gång till under hösten där besked fås tidigast i vinter.

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

Framtid
Fjärrvärmeverksamhetens byggnation av ackumulatortanken med placering på Anoden pågår, pålning och 
grundplattan är klara. Under slutet av augusti startade byggnationen av själva tanken. Planen är att arbetet 
ska pågå till maj 2017, då ackumulatortanken skall stå färdig.

En intresseförfrågan gjordes i området Bellevue och Dammhejdan för utbyggnad av fjärrvärme. 
Intressenivån och var det är strategiskt lämpligt för utbredningen av fjärrvärmenätet är styrande för beslu-
ten var exakt en utbyggnad kommer ske. En utbyggnad kommer ske i området under hösten och början 
av nästa år, projektering pågår. 

När reningsverket startar produktion av rötnings gas från deras nya anläggning kommer denna användas 
för produktion till fjärrvärmenätet, detta sker under augusti/september.
En upphandling av en solfångaranläggning till taket på Arenan kommer genomföras under hösten.
Tester med RME (fossilfritt) kommer utföras under hösten och vintern under längre driftsperioder.

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

   
Årets verksamhet
Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystad kommuns moderbolag. Från och med 2004-12-31 har Ystads 
kommun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommunens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn 
Logistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt Ystads Teater AB. Från och med 2010-
12-31 ingår även AB Ystads Saltsjöbad i koncernen.
Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för perioden på ett underskott. Räntekostnaderna har pe-
riodiserats och belastat bolaget. Koncernbidrag som ska täcka räntekostnaderna kommer först i samband 
med helårsbokslutet att utbetalas från dotterbolagen till moderbolaget. Ett antal transaktioner med dot-
terbolagen regleras först i samband med bokslutet. 
En fördjupad styrelseutbildning för bolagsstyrelser, verkställande direktörer samt lekmannarevisorer hölls 
i slutet av maj månad.
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Ökat underhåll och investeringar på elnätet kommer att krävas framöver med förtida utrangeringar som 
följd. Detta på grund av att elnätet har en kortare livslängd än vad som finns rapporterat i böckerna. 
När Ystad Energi bolagiserades 1996 räknades alla anläggningstillgångar på elnätet som nya med en av-
skrivningstid på 30 år och mycket av anläggningstillgångarna har nu nått sin tekniska livslängd. Den nya 
intäktsregleringen innebär att Elnätsföretag framöver inte får betalt för äldre anläggningar, vilket kräver 
stora nyinvesteringar.

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

En successiv utbyggnad sker på Öppet Stadsnät med huvudfokus på utbyggnad för landsbygden med, 
förhoppningsvis, hjälp av landsbygdsstöd. Landsbygdsstöd för åren fram till 2020 har sökts hos Länssty-
relsen för etapp två och tre i bolagets utbyggnad på landsbygden men tyvärr erhölls inget stöd. Vid detta 
beslutstillfälle prioriterade Länsstyrelsen bland 51 projekt, som tillsammans ansökt om en stödsumma på 
nästan 1 050 miljoner kronor. Budgeten var 115 miljoner kronor. Vid prioritering av ansökningarna var 
i första hand att ansökningen följde deras regler och i nästa steg rangordnades projekten efter beräknad 
anslutningsgrad och sedan efter antal möjliga anslutningar i de aktuella områdena. Bolaget kommer att 
söka stöd en gång till och får besked tidigast i vinter. I och med avsaknaden av stöd kommer utbyggnads-
planen för året att ses över. Under året kommer det även att byggas i staden då efterfrågan ökat markant.

När det gäller gatubelysningen kommer underhåll att genomföras enligt plan.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning Leveranssäkerhet, mål för;
Fjv= 99 % leveranssäkerhet
Elnät= max 15 min oplanerade avbrott i vårt elnät 
(SAIDI)
ÖSY= 99,9 % tillgänglighet i passivt fibernät

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Praktikplatser för yrkesprogram, studiebesök från 
skolor samt erbjuda sommarjobb åt ungdomar.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Utvecklingssamtal 1ggr/år
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AB Ystadbostäder

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

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

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 6,8 4,3 5,7 5,7

Verksamhet
Projekt Havsblick är ett nytt bostadshus i kv Lichton, där det nu produceras 39 lägenheter varav 10 
LSS-lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Under hösten avser bolaget att upphandla pro-
jekt Fridhem vindslägenheter vilket omfattar 40 bostadslägenheter. Detta projekt beräknas färdigställas 
löpande under 2017 – 2018.

Under 2017 avses ytterligare två projekt upphandlas på totalt cirka 84 lägenheter vilka planeras färdig-
ställas under 2018 och 2019.

Tidplanen för projekt Trädgårdsstaden är ännu ej fastställd, men där är målsättningen att producera när-
mare 130 lägenheter.   

Ekonomi
Tertialrapporten för januari-augusti visar ett vinstresultat på 4,3 mkr för perioden, vilket är i linje med 
budget. I dagsläget finns det inga indikationer på några större avvikelser från budget för helåret, och prog-
nosen för 2016 är ett vinstresultat före bokslutsdispositioner och skatt på 5,7 mkr.

Årets investeringar
Under rapportperioden har cirka 14,5 mkr investerats, varav cirka 8,4 mkr i Lichton ombyggnad, 1,2 mkr 
i nybyggnad Havsblick samt 1,1mkr i Fridhem vindslägenheter. Den totala årsvolymen för investeringar 
bedöms uppgå till högst 50 mkr.

Framtid
Ystadbostäder har en bostadskö på runt 4 300 sökande som även efter behovsrensning visar på en stor 
bostadsbrist i kommunen. En årlig befolkningsökning med en procent, enligt kommunens Vision 2030, 
ställer krav på bolaget att halvera bostadskön genom att långsiktigt tillskapa i genomsnitt 55 bostadslä-
genheter/år.

Ystadbostäder har en ambitiös utvecklingsplan för den kommande tioårsperioden. Utmaningen ligger i att 
bygga bra bostäder till rimliga hyror med bibehållen sund ekonomi, samtidigt som behovet att underhålla 
ett åldrande bestånd ökar.

En strategisk långsiktsplan för att utreda modellerna för egenfinansieringsdelen av underhållet och pro-
jektportföljen, samtidigt med ett acceptabelt rörelseresultat, håller på att arbetas fram.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning Tillskapa 55 bostads lägenheter i genomsnitt per år 
under perioden 2015 – 2020.

Social hänsyn vid upphandling

Erbjuda alla bolagets bostadshyresgäster bred-
bandsuppkoppling inom perioden.

Vid nybyggnation ska god arkitektur, form och 
design bidra till en hållbar samhällsutveckling.

I projektet Havsblick produceras nu 39 lägenheter varav 10 LSS-lägenheter. Under hösten 2016 avser bola-
get upphandla projektet Fridhem Vindslgh som omfattar 40 lägenheter och kommer färdigställas löpande 
under 2017-2018. Under 2017 avser bolaget upphandla ytterligare två projekt om totalt cirka 84 lägenhe-
ter och dessa planeras färdigställas under 2018 och 2019. Vidare är målsättningen att producera närmre 
130 lägenheter inom Trädgårdsstaden. Tidsplanen är ännu ej fastställd, trolig byggstart 2017-2018.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Erbjuda alla bolagets bostadshyresgäster bred-
bandsuppkoppling inom perioden.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

God arbetsmiljö för alla personal. En individuell 
utvecklingsplan tas fram för alla medarbetare.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

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

Minska utsläpp av miljögifter till vatten

Någon nyanskaffning av åsyftade fordon eller arbetsredskap har ännu inte skett under perioden, men 
kommer att ske innan årets slut.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

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

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 2,7 3,3 1,6 2,1

Verksamhet
Verksamheten under året har gått mycket bra avseende volymutvecklingen, såväl avseende den polska som 
danska trafiken. Det enda som uppvisar nedgång är fortfarande antalet järnvägsvagnar.

Ekonomi
Resultatet för perioden uppgår till 3,3 mkr vilket är 0,6 mkr bättre än föregående år, samt något bättre än 
budget för perioden. Ökade volymer ger naturligtvis högre intäkter med ställer i samma rum högre krav på 
resurser och underhåll, något som även det syns på kostnadssidan. Resultatet ska också ses i förhållande 
till den investeringsfas, inklusive översyn av hamninfrastrukturen, hamnen befinner sig igenom infrastruk-
turägaren Ystads kommun.

Prognosen justeras dock upp en aning och beräknas att landa omkring 2,1 mkr

Årets investeringar
Under perioden har bolaget investerat i mindre tekniska maskiner samt i verksamhetsrelaterade inventa-
rier om drygt 0,5 mkr. 

Framtid
Bolaget fortsätter att befästa Ystad Hamns stora betydelse för regionen. Tillsammans med infrastruk-
turägaren Ystads kommun genomförs projektering av framtidsinriktade investeringar i till exempel nya 
färjelägen. Letter of Intent har undertecknats tillsammans med Polferries och Szczecin-Swinoujscie hamn 
avseende investering i nya färjelägen, för vilka miljötillståndsansökan har lämnats in.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning Skapa ytor för byggande

Verka för bättre infrastruktur till och från samt 
igenom Ystad.
Verka för fler kunder till hamnen och företagseta-
bleringar inom hamnområdet.
Verka för bättre infrastruktur till och från samt 
igenom Ystad.

Internt förberedande för reducering av arrendeområde pågår.

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

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Vid möjlighet skapa ett kulturvärde i de publika 
utrymmena

Genomförs om möjligt i samband med projekt drivna av infrastrukturägaren.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Säkerställa hamnens framtid

Projektering pågår. Politiskt beslut saknas dock för närvarande.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

Säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg

Pågår, beräknas färdigt till årsskiftet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Löpande kompetensutveckling avseende aktuellt 
behov i verksamheten planeras

Pågår löpande.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

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

Säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg

Pågår löpande över tid där det är möjligt.
Att säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg beräknas färdigt till årsskiftet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Påverka ägarna för att möjliggöra en utveckling av 
hamnen.

Intern förberedelse för diskussion/förhandling med infrastrukturägaren pågår.

 



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

34 35

Ystads Industrifastigheter AB

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 5,7 7,2 5,1 7,0

Verksamhet
Kv Tändstiftet (ombyggnad åt Hyd X) samt kv Pumpen (ombyggnad åt WME) är färdigställda, en in-
vestering på cirka 17,9 mkr. Kv Verkmästaren, planerad för- och grundskola, töms nu på hyresgäster för 
planerad rivning. Fastigheten kommer att förvärvas av Ystad kommun den 1/1 2017 mot bokfört värde.
Planerad ombyggnad åt Kulturmagasinet på Heden 6 kommer att startas upp med projektering under hös-
ten. Ombyggnad åt Film i Skåne i kv Kristianstad (Ystad studios) har påbörjats. Detaljplan för bostäder 
på kv Lillö förväntas bli klar vid årets slut och i samband med detta ska markundersökningar och sanering 
samt uppbyggnad av infrastruktur påbörjas. Nytt hyresavtal med Medborgarskolan är tecknat i före detta 
Film i Skånes lokaler. Ett flertal hyresavtal har upphört under kvartal tre vilket ger fokus på att hitta nya 
hyresgäster.   

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget då hyresintäkterna ökat i samband med investeringar. Utfallet för 
övriga kostnader kommer att öka i samband med utrangeringar. Personalkostnaderna är lägre än budget 
då bolaget har reserverat budgetmedel för att köpa in externa tjänster, vilket ännu inte gjorts. Bolaget har 
stora investeringar under 2016 och 2017 vilket innebär att nya lån behöver tas upp med cirka 10-12 mkr.  

Årets investeringar
Bolagets investering i samband med Hyd X och WME uppgår till cirka 18 mkr inklusive underhåll. Inves-
tering i samband med ombyggnad åt Film i Skåne hamnar preliminärt på cirka 4 mkr. Underhåll av fönster 
och tak har skett på Forum samt energisparåtgärder i samband med ombyggnader åt Hyd X och WME 
Mechanics.
Övriga investeringar består av detaljplan för kv Lillö samt ombyggnad åt Kulturskolan. Investeringar i 
form av underhåll och utrangeringar samt energisparåtgärder kommer att hamna runt 3,8 mkr. 

Framtid
Bolaget har gjort stora investeringar vilket krävs vid nyuthyrning där intressenterna önskar moderna loka-
ler. Detta medför högre hyror och därmed ökade intäkter som täcker investeringarna. 

Byggrätter på kv Lillö borde gå att sälja av under 2018-2020 och försäljning kommer att ge reavinst.
Ombyggnad av Heden 6 till Kulturmagsinet innebär att fastigheten kv Simrishamn blir möjlig att bygga 
om till attraktiva bostäder. Framtida reavinster borde investeras i byggrätter eller nya fastigheter då bola-
get har en hög avkastning på eget kapital. Bolaget ser positivt på framtiden då företagandet expanderar 
i Ystad och det är intresse av nya eller effektivare lokaler vilket Ystads Industrifastigheter kan erbjuda. 

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

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

Bolaget ska planera för en ny för- och grundskola, 
kv Verkmästaren.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

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

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 3,0 3,7 3,5 4,0

Verksamhet
Renovering av flertalet rum i Seaside och Eastside genomförs liksom ommålning av fönster i Seaside och 
Westside. Utbyte av flertalet teknikdelar såsom ångaggregat med mera i SPA-delen.
Löpande underhåll sker enligt underhållsplan.   

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget främst beroende på att alla kostnader inte fakturerats. Under-
hållskostnaderna är lägre än budget främst beroende på att hotellet har så hög beläggning, vilket medför 
begränsad tillgång till rummen för att renovera.

Årets investeringar
Under året görs följande investeringar: iordningsställa för 6 p-platser till el-bilar, laddare till 6 platser, till-
byggnad av förråd samt utrymme för sophantering och ombyggnad av teknikrum för pool.

Framtid
Planera för framtida övervakning vilket även ska omfatta parkering utmed Saltsjöbadsvägen.
Tillbyggnader med mera enligt långtidsplan.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning Möjliggöra för fler arbetstillfällen och på det sättet 
förmå arbetstagarna att bosätta sig i kommunen.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling och 
kvalitetsbedömning ska 
införas

Bidra till att kulturintressen bevakas

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Verka för att kraven som kan ställas på bolaget 
bevakas.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Sänka energiförbrukningen.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Balansera utgifterna

    

Ystads Saltsjöbad
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Ystads Teater AB

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt -0,3 0,1 0,0 0,0

Verksamhet   
Antalet bokningar har ökat med 10 % under det de två första tertialen vilket syns på resultatet som är 
betydligt bättre än 2015. Antalet besökare under de två första tertialen är lika stora som 2015.
De största evenemangen har varit Ystad Revyn (med 8 föreställningar och 2 350 besökare), Glada Änkan 
(10 föreställningar - 3 500 besökare), W-The Truth Beyond (7 föreställningar – 1 095 besökare) Ystad 
Sweden Jazz Festival (11 föreställningar - 2 965 besökare).

Ekonomi
Tertialuppföljningen för Ystads Teater redovisar ett positivt utfall på 0,1 mkr vilket ger en avvikelse mot 
budget med samma belopp. Samtliga verksamheter i teatern redovisar utfall nära eller över budget. Prog-
nosen för 2016 är att Teatern kommer uppnå ett nollresultat.

Årets investeringar
Under januari renoverades taken i trappuppgångarna utanför caféet.

Arbetet med att säkra taket genom utbyte av vissa takplåtar och målning av densamma har inletts. Det 
bedöms vara klart under tredje kvartalet. Under arbetet med den sista etappen har taket varit sämre än 
väntat. Under plåten har flera plankor varit ruttna och därför bytts.  

Projektbeskrivning av den nya toalettbyggnaden har skett och anbud har inhämtats. Två anbud har erhål-
lits och projektet ser ut att bli 100 % dyrare än kalkylerat.
Arbetet med de nya toaletterna har inletts och slutbesiktning är planerad till den 16 december.

Framtid
Bokningsläget ser bra ut jämfört med 2015. Årets bokningar har ökat med 10 %.
 
Repertoaren fortsätter innehålla stor bredd och mycket med spets. Teatern attraktionskraft håller i sig. 
I oktober har teatern 28 aktiviteter. Hösten inleds med Romeo o Julia med Sven Wollter och Eva-Britt 
Strandberg tillsammans med Mare Balticum. Det är deras avskedsturné som inleddes med två förhandsvis-
ningar på teatern. Teatern har under hösten två ”nära” konserter. Först är det Veronica Maggio i septem-
ber och sedan i november Sofia Jannok. Till julen får teatern besök av Romeo & Julia kören från Dramaten 
med sin välkända julkonsert.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning Attraktivt utbud av evenemang med hög kvalité.

Vårda teaterbyggnaden.

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

Arbetet med att säkra taket genom utbyte av vissa takplåtar och målning av densamma har inletts. Det 
bedöms vara klart under tredje kvartalet. Arbetet med de nya toaletterna har inletts och slutbesiktning är 
planerad till december

Planering pågår för en minifestival för ungdomar.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Tillgänglig teater för funktionshindrade.

Scenen tillgänglig för skolan.

Tillgänglig teater för filminspelning.

Erbjuda ett utbud som attraherar barn och ungdo-
mar
Påbörja utveckling mot en operaakademi

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

Ingen förfrågan har kommit om filminspelning på teatern.

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Anställa ungdomar på timmar vid olika evene-
mang.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Kompetensutveckla personalen för att bland annat 
minska sårbarheten i företaget.

Pågår en ständig, om än långsam, kompetensutveckling av personalen. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Inför ökad grad av källsortering.

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Det årliga resultatet skall vara 0.
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Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Ekonomi (mnkr) Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat 0,2 0,5 0,1 0,4

Årets verksamhet
Vid Brandkonferensen 2016 i Karlstad deltog direktionens arbetsutskott samt räddningschef och biträdan-
de räddningschef. Brand 2016 fokuserar på att minska dödsbränderna i Sverige. Enligt preliminära siffror 
omkom 113 personer i bränder under 2015 i Sverige, det är den högsta siffran på fyra år (SÖRF 4 döds-
bränder under 18 månader). De två tidigare åren har antalet omkomna i bränder varit under 100 personer.
Aktiv mot brand är en kampanj som vill påverka privatpersoner att ha fungerande brandskyddsutrustning 
hemma och att öka antalet som regelbundet testar sina brandvarnare. Kampanjen är en långsiktig satsning 
med olika lokala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt arbetar med brandskyddet i bostäder.

Under de första åtta månaderna har förbundet informerat och diskuterat brandskydd med medborgare, 
turister med flera i medlemskommunerna. Vi har träffat cirka 5 000 personer vid olika tillfällen där sam-
verkan med Polisen har varit en framgångsfaktor.

Vid öppet hus i Ystad under maj månad hade brandstationen cirka 2 000 besökare. Den 10:e september 
är det öppet hus på samtliga deltidsstationer med olika samverkanspartners som Ambulanssjukvård, För-
säkringsbolag och Polis.

Ekonomi
Förbundets resultat efter åtta månader blev ett överskott på 0,5 mkr. Prognosen för året är 0,4 mkr, något 
gynnsammare än budgeterat resultat på 0,1 mkr. 

Den största budgetavvikelsen för perioden är inom personalkostnader med 0,9 mkr. Anledningen är ej 
ännu återbesatta tjänster, uppkomna tjänstledigheter och en marginal inom PO-pålägget (arbetsgivarav-
gift, avtalsförsäkringar med mera). Rekryteringsprocess pågår för återbesättning i den operativa verksam-
heten och tidplanen är att tjänsterna ska vara tillsatta under slutet av 2016 men kommer inte att få full 
kostnadseffekt 2016.

Framtid
Kommande år är det viktigt att påverka de kommunala bostadsbolagen Simrishamns bostäder, Sjöbohem, 
Ystadbostäder och Österlenhem i positiv riktning när det gäller brandvarnare i alla lägenheter samt att 
bostadsbolagen bjuder på batteribyte varje år. 
Målsättningen är att vi tillsammans samverkar och samarbetar för att det inte ska inträffa någon döds-
brand i våra kommuner. Under 2017 kommer SÖRF att genomföra ett brandskyddsarbete med att sprida 
kunskap till olika målgrupper i de fyra medlemskommuner.

1. Finansiella mål 
•  Det egna kapitalet ska vara > 0. Tidigare års goda resultat har lett till ett 
  stabilt eget kapital.
•  Det årliga resultatet efter avskrivningar Prognosen per helår visar att måluppfyllelse
 och finansiella kostnader ska vara > 0. kommer att uppnås.
  
•  Prognosavvikelsen ska vara < 1%.    Beslutsprocess pågår att ta bort det tredje 
  finansiella målet i förbundsordningen

Mål              Måluppfyllelse
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Ekonomi (mnkr) Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Resultat 0,4 0,5 0,2 0,1

Årets verksamhet
Under slutet av föregående år planerades årets verksamhet och det antal inspektioner och kontroller som 
ska utföras under 2016. Inspektioner med stöd av miljöbalken och kontroller med stöd av livsmedelslagen 
påbörjades i januari.  Under januari har rapportering av verksamheten skett till andra myndigheter som 
Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket med flera. 

Diskussioner pågår fortfarande för att få en organisation som är effektiv, flexibel och mindre sårbar inför 
framtiden. 

I januari påbörjades en utbildning med extern konsult med inriktning på arbetsmiljö ”Ystad-Österlenre-
gionens miljöförbunds framtidsresa”. Det var tre sammankomster där första utbildningstillfället behand-
lade organisationen med gemensam målbild och kultur. Andra tillfället handlade om beteende internt och 
externt. Kursen avslutades med kommunikation. Vid samtliga tre tillfällen var det praktiska övningar där 
alla var aktiva för att föra miljöförbundet framåt och där värdegrunderna ska genomlysa verksamheten. 
Till hösten kommer en uppföljning att ske under en halvdag. Efter kursen sammanställdes en rapport med 
förslag på förbättringar och på vilket sätt miljöförbundet kan arbeta framöver. Under sommaren har det 
varit kontinuerliga arbetsmiljömöten i mindre grupper där alla på miljöförbundet erbjudits tillfälle att vara 
med och framföra sina synpunkter och åsikter om arbetsmiljöarbetet. Revidering av arbetsmiljöpärmen 
med rutiner och riskplaner har påbörjats under sommaren där bland annat skyddsombudet har en fram-
trädande roll. 

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

Miljöförbundets hemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information.  Det är rapporter från olika 
tillsynsprojekt men även aktuell information om förändrad eller ny lagstiftning eller ändrade öppettider 
vid helger och sommarsemester. Hemsidan har fått mycket beröm av invånare i medlemskommunerna 
och kolleger på andra miljökontor.  Hemsidan kommer så småningom att kunna användas för ansökan, 
klagomål eller övriga synpunkter om miljöförbundet.

Samtliga handläggare arbetar självständigt efter en verksamhetsplan som beslutats av direktionen. Varje 
handläggare har en personlig verksamhetsplan där 1000 timmar ska kunna vara debiterbara (i de fall där 
handläggaren arbetar 100 %).  Att det är just 1000 timmar är för att förbundet ska kunna upprätthålla 
självfinansieringsgrad på 50 % som medlemskommunerna har som ett finansiellt krav. Uppföljning av 
verksamhetsplanen sker varje månad där handläggarna lämnar in uppgifter vad som utförts enligt en 
fastställd mall. Handläggarna redovisar till exempel hur många ansökningar som handlagts, hur många 
klagomål som inkommit och hur många kontroller/inspektioner som utförts samt nerlagd arbetstid för 
ärendena. Kontinuerliga samtal, minst varannan månad hålls med handläggarna för att eventuellt flytta 
resurser inom miljöförbundet för att klara den beslutade verksamhetsplanen för innevarande år. Vid sam-
talen får handläggarna även redogöra för arbetsbelastning eller annat som kan påverka miljöförbundets 
verksamhet. Meningen med samtalen är också att i ett tidigt skede redogöra för om arbetsbelastningen är 
för hög så att ingen medarbetare riskerar att må dålig av arbetssituationen.

Arbetet med att skriva inspektionskort fortlöper och utvecklas hela tiden. Miljöförbundet utgår från en 
standardblankett men vid riktade inspektioner där vi bestämt oss för att titta på ett specifikt område 
anpassas inspektionskorten till den verksamheten. Flera andra kommuner och miljöförbund har varit i 
kontakt med förbundet för att få råd och tips kring inspektionskorten då det sparar mycket administrativ 
tid som istället kan läggas på annan verksamhet. Att överlämna inspektionskort på plats uppfattas som 
mycket positivt av verksamhetsutövarna.
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Under våren/sommaren har det utförts några projekt vilket resulterat i rapporter som finns tillgängliga på 
hemsidan. Att redovisa rapporter är uppskattat av invånarna i medlemskommunerna och ett arbete som 
kommer att fortsätta.

Under året har det fortfarande varit fokus på stämningarna som finns på vattenskyddsområdena i Simris-
hamns kommun då målen ännu inte är avslutade till fullo. Mellandom har beslutats och trätt i kraft när 
det gäller om riktlinjerna beslutas på korrekt sätt. Beslutet var till fördel för miljöförbundet. Målsägarna 
har krävt miljöförbundet och Simrishamns kommun på ersättning för bland annat advokatkostnader. 
Simrishamns kommun och miljöförbundet har därefter lämnat sitt yttrande. Något beslut har därefter har 
inte meddelats. I tingsrätten ligger även ett mål som gäller skadestånd på vattenskyddsområde från en av 
markägarna som fortfarande inte avgjorts.

Åtalsanmälningar har även detta år varit fler än senaste åren. Det är framför allt fler åtalsanmälningar som 
berör strandskyddet. Miljöförbundet har myndighetsutövningen inom strandskyddet och dispenser från 
strandskyddet ligger kvar på respektive medlemskommun.  

Nuvarande ärendehanteringssystem uppgraderas inte längre och ett arbete med att se över vilka olika 
ärendehanteringsprogram som finns på marknaden har inletts. Miljöförbundet har bildat en arbetsgrupp 
och har bland annat varit på besök i Värmdö kommun. Vid upphandlingen som troligtvis kommer att 
ske under hösten är det prioriterat att systemet har digital signatur, digitalt arkiv samt är förberett för att 
kunna användas ute i fält. 

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

Ekonomi
Det andra tertialet slutar på ett utfall på plus 0,5 mkr vilket blir ett resultat på plus 0,4 mkr mot budget. 
Intäktssidan har ett underskott på 0,2 mkr. Det största underskottet finns på tillsyn och prövningsavgifter; 
hälsoskydd och avlopp. Det största underskottet hänförs till avlopp vilket beror på att enskilda avlopp har 
fått två nya handläggare som har behövt tid för att strukturera upp arbetet. Handläggarna har därefter 
börjat skicka ut föreläggande till de fastighetsägare som inte påbörjat att åtgärda sina enskilda avlopp.

Största överskottet finns på övriga kostnader eftersom det inte är något utfall på de medel som ligger 
under direktionens förfogande. Justering av semesterlöneskulden ger ett överskott nu när semestrarna 
är uttagna under sommaren. Personalkostnaderna visar också en positiv resultatavvikelse som beror på 
tjänstledighet, sjukskrivning och att de handläggare som anställts har lägre löner än de tidigare anställda.  
Helårsprognosen för förbundet är ett utfall på 55 tkr och en självfinansieringsgrad på 50 %.  

Årets investeringar
Under flera år har miljöförbundet haft problem med telefonerna. Det har framförts klagomål från medborg-
arna på att det bland annat tutar upptaget i växeltelefonen, samtal kan inte kopplas inom verksamheten 
och samtal kan inte kopplas fram från Ystads kommun. Ny applikation/växel har därför beställts och 
kommer att installeras under hösten. 

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

1. Finansiella mål
• Verksamheten ska bedrivas inom givna eko-

nomiska ramar och vara i balans.
• En självfinansieringsgrad på 50 % ska upp-

rätthållas samt ett bokslut som visar på ett 
positivt resultat.

Förväntas uppfyllas.

2. Verksamhetsmål
• Under 2016 ska miljöförbundet tillsammans 

genomföra minst 1260 inspektioner/kontrol-
ler samt inventera 200 enskilda avlopp  

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

• Klagomålsärenen ska vara påbörjade inom 
tre dagar

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

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

Kontroll/inspektionsverksamhet pågår och förvän-
tas uppfyllas. Inventering av avlopp är påbörjat och 
förväntas uppfyllas.

Förväntas uppfyllas.

Förväntas uppfyllas.

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

Förväntas uppfyllas.
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Kommunstyrelse -Ledning och utveckling
Resultaträkning, mkr     

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 25,5 29,9 40,8 42,5
Kostnader -78,9 -85,8 -132,4 -130,3
(varav kapitaltjänst) (-4,2) (-3,7) (-5,6) (-5,6)
Summa -53,4 -55,9 -91,6 -87,8

   
Verksamhet
Projekt Havsresan, vilket drivs av bland annat Lunds universitet, har 2016 förlagts till Ystad. Avsikten är 
att lägga fokus på havsfrågor genom dykarvecka och olika seminarier under hösten. En spektakulär och 
ovanlig händelse under perioden var hanteringen av en död vikval som transporterats in till Ystads hamn. 
Valen har nu sänkts vid ett vrak för forskningsändamål. 

Befolkningstillväxten i Ystad är fortsatt god och bostadsfrågan har varit i centrum under perioden, inte 
minst i integrationssammanhang. Den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad antogs i juni och avtal 
har tecknats med Lantmännen i syfte att få tillgång till deras mark i hamnområdet år 2021. I sammanhang-
et kan nämnas att två viktiga chefstjänster har tillsatts, VD för Ystadbostäder och samhällsbyggnadschef. 
Vidare har kommunens första EU-strateg anställts. 

Företagsbesöken fortsätter och det har planerats för höstens byavandringar. Förvaltningen har arbetat 
med ett stort antal interna processer och aktiviteter samtidigt som en omorganisation har beslutats med 
start den 1 september. En avsiktsförklaring har tecknats med Polferries om två nya stora färjor som ska 
trafikera Ystads hamn. Detta medför stora investeringsbehov i hamnområdet och dess tillfartsvägar. 

Kommunledningen har deltagit i Kommunförbundet Skånes kommunledningsresa till Finland med fokus 
på utbildningsfrågor.  

Ekonomi
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott efter det andra tertialet på 3,8 mkr. 
Det positiva resultatet beror bland annat på personalrelaterade poster, budgeterat integrationsprojekt som 
kommer förbrukas till hösten, och för förebyggande insatser för barn och ungdomar. Via kompletterings-
budget 2016 har cirka 0,8 mkr tillskjutits till förebyggande insatser för barn och ungdomar. Både Cinete-
kets och Turistbyråns omsättning har under året varit mycket god. Semesterlöneskulden visar en positiv 
effekt efter det andra tertialet. Prognosen för förvaltningens resultat 2016 är ett överskott på 3,5 mkr.

Kommunalförbunden redovisar ett överskott för det andra tertialet på 0,2 mkr. Prognosen är ett positivt 
resultat på 0,3 mkr med anledning av minskad medlemsavgift till miljöförbundet. 

Framtid
En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsätta implementeringsarbetet av styrmodellen. Viktigt 
är också arbetet med tillväxt, sysselsättning, besöksnäring, näringsliv, bemötande och befolkningsutveck-
ling samt kommunens tillgänglighet i form av bland annat e-tjänster. 

Kommunen kommer att utveckla arbetet med att söka medel från bland annat EU. Det integrationsar-
bete som har genomförts under året och kommunens organisation för integration och flyktingfrågor i 
allmänhet och dess kopplingar till SFI och arbetsmarknadsverksamheten behöver ses över inför nästa år. 
Kommunkoncernen ska också planera för det gemensamma arbetet med att förverkliga den fördjupade 
översiktsplanen för Ystad. 
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning Genomföra minst 50 företagsbesök.

Destinationsutveckling genom projektet destina-
tionsprocessen.

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

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

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

Arbetet med åtaganden att ”Definiera Ystads roll som regional kärna för att därefter kunna utvecklas i den 
riktningen” är inlett men kommer sannolikt inte hinna slutföras innan årsskiftet. Åtagandet ”Vid plane-
ring ta hänsyn till framtida klimatförändring samt bibehålla och utveckla kommunens höga naturvärden” 
bedöms bli delvis uppfyllt. Uppdatering av handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten pågår, men 
hinner sannolikt inte färdigställas innan årsskiftet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Utföra delar av informationsinsatserna enligt bred-
bandsstrategin. 

Medel är sökta från regeringens landsbygdsprogram avsedda till utbyggnad av bredband på landsbygden. 
Det arrangemang (bredbandsdag) som är beskriven i bredbandsstrategin kommer däremot inte kunna 
genomföras under 2016 med anledning av ekonomin.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

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

Åtagandet bedöms vara helt uppfyllt vid årets utgång.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Synliggöra Ystads kommuns arbetsgivarerbjudan-
de.

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

Revideringen av personalidén är delvis avhängig värdegrunden. Arbetet med att ta fram förslag till vär-
degrund blev något försenad men kommer att startas upp under oktober. Parallellt kommer arbetet pågå 
med reviderat förslag till personalidé.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Ystads kommuns verk-
sam-heter ska arbeta 
utifrån Miljö-hand-
lingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Stöd till förvaltningarnas och bolagens arbete med 
miljöprogrammet.

Organisera det övergripande arbetet för folkhälsa 
och social hållbarhet.

Åtagandena bedöms inte helt uppfyllas vid årets utgång. Det är ett omfattande arbete som utförs av befint-
liga personalresurser och tiden bedöms inte räcka till att slutföra alla planerade aktiviteter innan årsskiftet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

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

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt 
identifiera negativa budgetavvikelser.

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

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

Aktiviteten bakom åtagandet ”Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt identifiera negativa bud-
getavvikelser” är att ”införa månadsbokslut och verksamhetsanpassade budgetperiodiseringar”. Budget 
2016 är periodiserad utifrån verksamheternas karaktär, men utifrån de externa resursinsatser som krävs 
kontra utifrån att förvaltningen under hösten kommer påbörja införandet av ett nytt system så kommer 
förvaltningen inte gå vidare med systemanpassning av nuvarande system.

Personal
Frisknärvaron efter det andra tertialet ligger runt 96 %, vilket är en försämring jämfört med motsvarande 
period föregående år. Antalet tillsvidareanställda (omräknat till heltid) uppgår till 84 anställda vilket är 
något högre än motsvarande period föregående år.
 

94
95
96
97
98
99

100

Mars April Aug Okt Dec

Pr
oc

en
t

Frisknärvaro

2015 2016

81
82
83
84
85
86
87

Mars April Aug Okt Dec

A
nt

al

Tillsvidareanställda heltid

2015 2016



Ko
m

m
un

st
yr

el
se

 -
 L

ed
ni

ng
s 

oc
h 

U
tv

ec
kl

in
g

Ko
m

m
un

st
yr

el
se

n 
- 

Le
dn

in
gs

 o
ch

 U
tv

ec
kl

in
g

47

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Turismomsättning (mkr) 1 275* 1 269 750* 1 269
Antal gästnätter (st) 261 490 157 778** 270 000 270 000
Antal företagsbesök (st) 50 30 50 50

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

** Utfall inhämtas från Statistiska centralbyrån. Rapporteringen eftersläpar cirka en månad. Utfall 160831 
avser antal gästnätter för perioden januari – juli 2016.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150831

Utfall
160831

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -5,5 -5,3 -7,8 -7,9 -0,1
Omvärld -1,5 -1,5 -2,2 -2,2 -
Marknad -6,0 -6,6 -11,6 -11,2 0,4
Gemensam administration -24,5 -26,3 -45,4 -42,2 3,2
Summa LoU -37,5 -39,7 -67,0 -63,5 3,5
Kommunalförbund -15,9 -16,2 -24,6 -24,3 0,3
Summa -53,4 -55,9 -91,6 -87,8 3,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Ospecificerat markköp - -10,0 - 10,0

Läsplattor -0,3 -1,0 -0,7 0,3

Planerings- och rapporteringssystem - -0,4 - 0,4

Elektroniska infartsskyltar - -1,1 - 1,1

Utbyte servrar/disk - -0,5 -0,2 0,3

Digital informationshantering - -1,7 -0,5 1,2

Komplettering i televäxeln - -0,1 - 0,1

Summa -0,3 -14,8 -1,4 13,4
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Kommunstyrelse -Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 27,1 27,6 39,6 39,6
Kostnader -19,9 -23,1 -31,6 -31,6
(varav kapitaltjänst) (-19,6) (-19,2) (-27,2) (-27,2)
Summa 7,2 4,5 8,0 8,0

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

viljat, startbesked inväntas.
• Renovering av påldäckskaj färjeläge 1 och 4 slutfört.
• Mottagningsanläggning för svart/gråvatten (lagkrav).
• Utfyllnad av område i färjeläge 6. Arbetet påbörjas inom kort.
• Inköp av begagnad tälthall för uthyrning till kund. Bygglov saknas fortfarande.
• Mindre ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

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

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150831

Utfall
160831

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Administration och kansli -0,3 -0,2 -1,1 -1,1 -
Kajer och kajplan -15,1 -18,6 -22,7 -22,7 -
Byggnader -3,6 -3,4 -6,5 -6,5 -
Upplagsplats och industri-
område

-0,8 -0,8 -1,1 -1,1 -

Försäkringsskador -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -
Arrende hamnverksamhet 27,0 27,5 39,5 39,5 -
Summa 7,2 4,5 8,0 8,0 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

VA inom hamnområdet -2,4 0,0 -2,5 -2,5
Färjeläge 3 -1,9 0,0 -2,0 -2,0
Markarbeten/hårdgjorda ytor -1,2 -45,7 -35,0 10,7
Övriga investeringar -2,4 -50,0 -20,3 29,7
Summa -7,9 -95,7 -59,8 35,9
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

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

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

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

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

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

Ekonomi
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter det andra tertialet ett underskott i förhållande till bud-
get på 0,2 mkr. Underskottet finns på överförmyndarverksamheten och beror på högre kostnader för upp-
dragstagare än vad som budgeterats för åtta månader. Då endast ett fåtal årsräkningar för uppdragstagare 
återstår att behandla förväntas underskottet minska, och prognosen är att Ystad-Sjöbo överförmyndar-
nämnd kommer att ha ett nollresultat vid årets slut.

Framtid
Ärendemängden fortsätter att öka och har sedan 1 januari 2016 ökat med 5 %. Största ökningen har varit 
av godmanskap enligt 11:e kapitlet § 4 Föräldrabalken, där ärenden ökat med 5 % under året. Antalet 
godmanskap för ensamkommande barn har ökat med 4 % detta år. Det är dock svårt att förutse hur ut-
vecklingen kommer att se ut framåt gällande mottagandet av ensamkommande barn och kansliet fortsätter 
att ha beredskap för ett ökat antal ärenden.

För att uppfylla ansvaret att ge ställföreträdare relevant utbildning för sina uppdrag planeras både nya 
studiecirklar och fortbildningsdagar att genomföras. I takt med att ärendena ofta blir mer komplexa krävs 
högra kompetens hos ställföreträdarna, och det kommer framåt att bli ett ökat behov av utbildningsin-
satser.

Statistik visar att huvudmännen blir allt yngre. Cirka 70 % av huvudmännen är nu under 50 år och det 
betyder att den genomsnittliga huvudmannen inte längre är en äldre person utan oftast en yngre person 
med olika typer av funktionsnedsättningar såsom exempelvis neuropsykiatriska diagnoser. Detta gör att 
ställföreträdaren behöver relevant kunskap och även stöd för att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

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

Ärenden om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap har beretts inom tingsrättens anståndstid. 
God man har förordnats för ensamkommande barn inom fem dagar från ansökan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

Främja huvudmannens delaktighet inför förord-
nanden av ställföreträdare.

Utveckla, specialisera och harmonisera ärende-
hanteringen och granskningsrutinerna i den nya 
organisationen.

Huvudman har getts tillfälle att sammanträffa med föreslagen ställföreträdare under beredningen av ären-
det.

Kartläggningen av handläggningsprocesser fortsätter.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

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

Säkerställa att handläggarna har god och aktuell 
kompetens för arbetsuppgifterna.

Fem cirklar för god man för ensamkommande barn har genomförts i egen regi. En cirkel för ställföre-
trädare enligt Föräldrabalken har genomförts i samarbete med Simrishamns kommun. En fördjupningsdag 
har genomförts i samarbete med Simrishamns kommun.

Kansliets personal har deltagit i fortbildningar, exempelvis Föreningen Sveriges överförmyndares studie-
dagar.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Informera ställföreträdare om programmen.

Temat har behandlats på utbildningsdag för ställföreträdare.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Bevaka förändringar i ärendemängd och ärende-
typer så att det finns tillräckliga resurser för att 
tillgodose aktuella behov.  
 
Minska tidsåtgången för granskning av årsräkning-
ar.

Redovisning av läget på enheten sker på samtliga sammanträden. Enheten fortsätter arbetet med att kart-
lägga handläggningsprocesser.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Antal ärenden
Förmyndare 87 86 85 92
Förvaltare 29 30 30 32
God man 337 333 280 345
Totalt 453 449 395 469

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

100 % 100 % 100 % 100 %

Granska årsräkningar senast 30 juni 100 % 100 %* 100 % 100 %

Årligen genomföra tre utbildningstillfällen 
för ställföreträdare

8 6 3 8

* För Ystads del återstår sex årsräkningar där kompletteringar inte inkommit som gör det möjligt att 
granska dem.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150831

Utfall
160831

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -0,8 -1,2 -1,6 -1,6 -
Överförmyndarkansli -0,6 -0,8 -1,2 -1,2 -
Summa -1,5 -2,1 -2,9 -2,9 -



B
ar

n 
o 

U
tb

ild
ni

ng
sn

äm
nd

B
ar

n 
o 

U
tb

ild
ni

ng
sn

äm
nd

52

Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 207,9 227,6 314,1 339,5
Kostnader -513,0 -550,5 -806,5 -834,9
(varav kapitaltjänst) (-4,6) (-4,2) (-5,8) (-5,8)
Summa -305,1 -322,9 -492,4 -495,4

   
Verksamhet
Ystads kommun har i år ansökt om ett flertal statsbidrag – Lågstadiesatsningen som avser personalför-
stärkningar i F-3, Fritidshemssatsningen som avser personalförstärkningar i fritidshemmen, samt två bi-
drag till utvecklingsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten avseende fortbildning för Barn gör 
rätt om de kan och framtagandet av en handlingsplan i matematik. Kommunen har dessutom erhållit cirka 
0,3 mkr i statsbidrag för läxhjälp samt cirka 0,2 mkr i statsbidrag för sommarlovsaktiviteter från Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Utifrån Ystads kommuns vision och målstyrning har en arbetsmodell och arbetsgång tagits fram i form av 
ett årshjul. Detta arbetssätt har förankrats i alla verksamheter och arbetet under hösten kommer att ske 
utifrån detta.

En handlingsplan kring värdegrundsarbetet har utarbetats och kommer att implementeras i alla verksam-
heter under hösten. Syftet med handlingsplanen är att säkerställa att det finns en likvärdig kvalité i alla 
verksamheter och att det finns en god kunskap och systematisk kompetensutveckling i personalgrupper-
na kring bland annat bemötande och barnsyn. Den ska dessutom bidra till att organisationen möjliggör 
ett bra värdegrundsarbete på samtliga enheter. Hela värdegrundsarbetet vilar på Barnkonventionen och 
grunden ska vara densamma för alla verksamheter. Innehållet kan dock vara olika beroende på vilken 
verksamhet det gäller.

Utifrån Miljöprogrammets handlingsplaner har ett intensivt arbete kring ett systematiskt arbete med Grön 
Flagg påbörjats i alla nämndens verksamheter. Flera av kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem 
är dessutom redan miljöcertifierade med Grön flagg.

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgår till 322,9 mkr. Nämnden uppvisar efter augusti 
månad ett överskott mot budget motsvarande 8,6 mkr inklusive semesterlöneskulden. Avvikelse mot bud-
get exklusive semesterlöneskulden visar på ett underskott motsvarande 0,7 mkr. I resultatet ingår inte bud-
get för lönekompensationen perioden april till och med augusti. Om lönekompensationen tillgodoräknas 
är resultatet för den aktuella perioden ett överskott motsvarande 3,0 mkr.
 
Det ekomiska resultatet inom nämndens ansvarsområde fluktuerar. Ystad Arena har ett underskott på 
2,1 mkr och det finns flera anledningar till underskottet. Arenan (A-hallen) har exempelvis inte någon 
driftbudget till vissa nödvändiga inköp som behövt göras löpande under året. Arenan har dessutom haft 
relativt höga kostnader av engångskaraktär i samband med uppstarten och för dessa kostnader finns ingen 
budget. Arenan driver kioskverksamhet i A-hallen och har behövt göra vissa investeringar i samband med 
uppstarten. Även personalkostnaderna på Arenahallarna överstiger budget. 

Det finns fler elever, förskolebarn och fritidsbarn än budgeterat och mer resurser betalas ut till skolor 
vilket genererar ett underskott centralt. Det har tillkommit relativt många elever från andra länder fram-
förallt på grund av kriget i Syrien. I augusti månad uppgår antalet elever, inklusive nyanlända, till 2 738 
elever jämfört med 2 530 budgeterade elever. Nämnden tillämpar resursfördelningsmodell vid fördelning 
av resurser till skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklass och har under perioden januari till och med 
augusti betalat ut 5,0 mkr mer i resurs än vad som finns budgeterat centralt. 
 
Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år redovisar ett överskott motsvarande 3,4 mkr. 
Anledningen till överskottet är att framförallt förskolor, men även vissa skolor, har varit restriktiva i sin 
användning av resurser, medvetna om att deras ekonomi påverkar hela barn- och utbildningsnämndens 
ekonomi. Överskottet på förskolorna och skolorna kommer dock successivt att minska och ett antal sko-
lor kommer att få ett underskott. De skolor som riskerar att få ett underskott är de som startat mindre 
åldersklasser då grupperna varit för små. Detta är inte ekonomiskt hållbart, framförallt för skolor utanför 
Ystads tätort. Dessutom finns ett flertal skolor med elever som kräver extra stöd, vilket skolorna har svårt 
att klara av inom befintliga ramar. 
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Den ekonomiska utvecklingen är beroende av flera faktorer, framförallt av hur för- och grundskoleområ-
dena lyckas anpassa sina kostnader utifrån det förväntade barn- och elevantalet avseende hösten. Skol- och 
förskoleområdena har en periodiserad budget och till hösten har de lagt en budget med mindre personal. 
Det råder en osäkerhet kring om alla skolor kommer att lyckas genomföra så stora förändringar.  
 
Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildningsnämnden är ett underskott motsvarande 3,0 mkr.

Framtid
En ny organisation kommer att sjösättas. En utbildningschef kommer att ha ett övergripande ansvar för 
förskola, grundskola, fritidshem och en biträdande utbildningschef med övergripande ansvar för stöd-
funktionerna kommer att rekryteras. Med hjälp av en ställföreträdande utbildningschef har detta arbete 
påbörjats. En biträdande utbildningschef förväntas vara på plats i januari 2017.

En pågående och framtida utmaning för både barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden är 
rekryteringen av behörig och legitimerad personal. Ystad har en väldigt hög grad av legitimerade peda-
goger i alla verksamheter. Det är en nyckel för god kvalité och goda resultat. Det blir dock allt svårare att 
rekrytera och antalet sökande per tjänst minskar. Det har dessutom blivit allt svårare att rekrytera chefer 
inom grundskola och förskola. Lönekraven ökar vilket medför ökade kostnader och också en obalanserad 
lönestruktur. En framarbetad rekryteringsstrategi finns och arbetet med denna kommer att ske mer inten-
sivt för att hitta nya vägar för att locka fler till Ystad. Fokus kommer att ligga på arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare.

Under 2017 deltar skolledarna i en processutbildning med syfte att skapa optimala förutsättningar att dri-
va fortsatt högkvalitativt och modernt utvecklingsarbete. Denna utbildning kommer att pågå under vår-
terminen och avslutas i september. Ett av tillfällena är förlagt till Stockholm i samband med SETT-mässan. 
Förutom skolledarna kommer även ett stort antal lärare och förskollärare att delta i denna mässa. Syftet 
med resan är att få extern input i en kreativ miljö och samtidigt få möjlighet att diskutera kring viktiga 
pedagogiska frågor. Detta för att Ystad även fortsättningsvis ska ligga i framkant när det gäller modernt 
och innovativt lärande. Ystads IT 1 till 1-satsning har pågått i fem år och eleverna kommer ut väl förbe-
redda för framtida studier och inträde i yrkeslivet. Under 2016 har dessutom iPads delats ut till alla elever 
i årkurs 3 för att ytterligare förstärka och ge elever än bättre möjligheter att möta framtiden. 

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning Utveckla nya samverkansformer för att minska 
ungas arbetslöshet
Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasie-
skola, vuxenutbildning, högskolan och näringsliv
Surbrunnsskolan ska vara klar höstterminen 2018

Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska 
vara mötesplats för alla
Ystads förskola och skola är kända för sin höga 
kvalitet

Arbetet pågår och samverkansprocesser har påbörjats inom vissa specifika områden. Vad gäller Surbrunn-
skolan så inväntas beslut från kommunfullmäktige.

Kontinuerligt pågående arbete.

Behov att utveckla förskolors och skolors hemsidor.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.

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

Ökad samverkan med den idéburna sektorn

Aktiviteter pågår enligt plan.

Ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete.

Gemensamt dokument som säkerställer överlämnande mellan grund- och gymnasieskola.

Projektet pågår enligt plan.

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

Arbetet pågår enligt plan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

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

Ökad skolnärvaro 

Öka personalens (fklass- åk9) kompetens och 
färdighet att möta och bemöta elever med 
problemskapande beteende.
Möjliggöra för barn och unga att möta arbets-
marknaden
Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasie-
skola, högskola och näringsliv.

Ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete

Gemensamt dokument som säkerställer överlämnande mellan grund- och gymnasieskola.

Projektet pågår enligt plan.

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

Ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete.

Kontinuerligt pågående arbete
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling och 
kvalitetsbedömning ska 
införas

Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti 

Fortsatt kommunal samverkan med filmverksam-
het
Barngrupperna anpassas efter behov

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasie-
skola, högskola och näringsliv.
Nämnden följer årligen förskolors och skolors kva-
litetsarbete
Alla barn och unga ska ges möjlighet till en me-
ningsfull och aktiv fritid
Ökad samverkan med den idéburna sektorn

Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt 
intresse för kulturella uttrycksformer samt för 
teknik och entreprenörskap

Aktiviteter pågår enligt plan.

Ett kontinuerligt och ständigt pågående arbete.

Kontinuerligt pågående arbete.

Sommarlovsprogram genomfört. Ett långsiktigt arbete med en ständigt förändrad målgrupp.

Arbetet pågår enligt plan

Verksamhetsledare för KomTek är anställd. Det kommer under hösten att erbjudas KomTek-verksamhet 
på flera platser i kommunen. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens be-
hov.

Kontinuerligt pågående arbete.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Anpassa barngrupperna efter behov.

Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till mil-
jöprogrammet.
Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.

Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.

Alla barn och unga ska ges möjlighet till en me-
ningsfull och aktiv fritid
Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska 
vara mötesplats för alla

Kontinuerligt pågående arbete.

Långsiktigt arbete som pågår enligt plan.

Plan för implementering klar och påbörjad. Riktlinjer för beslut hos nämnder.

Långsiktigt arbete som pågår enligt plan.

Barnrättsgruppen träffas kontinuerligt. Folkhälsoberedningen ansvarar för barnrättsarbetet i kommunen.

Sommarlovsprogrammet är genomfört. Långsiktigt arbete som pågår med en ständigt förändrad målgrupp.

Arbetet pågår.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

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

Den ekonomiska prognosen är att barn- och utbildningsnämnden kommer få ett underskott motsvarande 
3,0 mkr. Bedömningen är att barn- och utbildningsnämnden inte kommer att nå det ekonomiska målet på 
grund av ökat barn- och elevantal.

Personal
Det är något högre frisknärvaro 2016 jämfört med föregående år samma period. Antal tillsvidareanställda 
har ökat på grund av ökat behov av personal.  
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Förskola 1 318 1 363 1 324 1 340
Förskoleklass 286 301 292 301
Grundskola 2 519 2 679 2 530 2 680
Fritidshem 1 119 1 223 1 069 1 253
Särskola 39 42 39 42
- varav egna elever i särskola 24 26 22 26

Besökare badanläggningar 157 496 90 257 150 000 135 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150831

Utfall
160831

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,5 -0,3 -0,6 -0,6 -
Ledning och administration -4,9 -6,0 -8,4 -8,4 -
Barnomsorg och utbildning 
i åldern 1-16 år -274,4 -277,9 -428,6 -429,6 -1,0
Fritidsverksamhet -25,3 -38,7 -54,8 -56,8 -2,0
Summa -305,1 -322,9 -492,4 -495,4 -3,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

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

Ombyggnad på Backaskolan
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Kulturnämnd
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 2,9 3,4 4,4 5,1
Kostnader -22,1 -23,3 -33,6 -35,0
(varav kapitaltjänst) (-0,5) (-0,5) (-0,7) (-0,7)

Summa -19,2 -19,9 -29,2 -29,9
   
Verksamhet
Sommaren har som vanligt varit full av kulturaktiviteter. I år har flera av arrangemangen skett i samverkan 
mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och andra aktörer. För de unga arrangerades i samverkan med 
Radio Active en konsert i Rådhusparken i juni med cirka 2 500 besökare. Sparbanken Syd var artistvärd 
vid två av de fyra allsångskvällarna. Wallanderoperan, nyskriven och ganska spektakulär, har producerats 
av Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland med Ystads kommun som samarbetspartner. Archa-
eomusica-utställningen på Klostret sker i samarbete med Musik i Syd och EU-projektet EMAP med 7 
deltagande länder. Ett stort antal föreningar som har verksamhet under sommaren får dessutom stöd av 
kulturnämnden – bland annat Ystad Stadsteater, Marsvinsholmsteatern, Ystad Sweden Jazz festival, Scalas 
vänner, Sommarteatern och Sjöhistoriska föreningen.

Operetten Glada änkan spelades för 11 utsålda hus och totalt spelades 23 operaföreställningar med fyra 
olika uppsättningar under sommaren på Ystads Teater.

Archaeomusica – musik så började det har lockat många besökare till Klostret. Besökarna, till stor del 
internationella, har varit överväldigande positiva till såväl själva utställningen som till många av de kring-
arrangemang i form av konserter i klosterkyrkan, delvis i samarrangemang med Ystad Jazz festival, som 
föredrag som erbjuds. Utställningen har lockat till bred bevakning i press, såväl lokalt som på internatio-
nell nivå, i synnerhet inom musik- och arkeologikretsar.

Konstmuseet har under sommaren visat två utställningar - en separat utställning med Johan Johansson 
(1879-1951) samt Brolin och det vandrande folket av Kalle Brolin. I samband med utställningen fanns en 
öppen ateljé på första våningen där besökare kunde sätta sig och rita en ateljémiljö som förde tankarna till 
1930-40-talet eller den tid då Johan Johansson var verksam. 

I Konstmuseets ateljé har konstnären Johanna Schartau i samarbete med museets pedagog i tre dagar 
under juni månad hållit en workshop för barn och ungdomar i att göra egna tryck och prova olika tryck-
tekniker. En audioguide har aktiverats som fungerar som en guide till konstmuseets permanenta samling. 
Texter har skrivits och lästs in på svenska och engelska. Dessutom har en omfattande hängning gjorts på 
Vigavägens äldreboende med konst från samlingen. Konsten invigdes med personal och boende som hade 
vernissage och fick visning av konstmuseets intendent. Bästa Biennalen har fått medel från Kulturrådet och 
har under perioden bland annat arbetat med planering av fortbildningar inom konst- och tillgänglighetfrå-
gor som kommer att äga rum under hösten. 

Stadsbiblioteket har haft 2 000 fler besök maj-augusti jämfört med 2015 och mycket uppskattning har ut-
tryckts över den nya inredningen och ökningen av antalet flexibla sittplatser. Invigningen i april, med 4 000 
besökare på två dagar, var fin marknadsföring för det nya stadsbiblioteket. Utlåningssiffrorna kommer att 
kunna jämföras först 2017 på grund av golvläggningen första kvartalet 2016. 

Bibliotekets Café Språka - Language Café har besökts lika flitigt varje onsdag också under sommaren för 
samtal och utbyte av information med cirka 50 till 60 deltagare varje vecka. Biblioteket tar även emot 
SFI-studerande och nyanlända för biblioteksinformation, bland annat som en del av Länsstyrelsens intro-
duktionskurs.

Stadsbiblioteket används än mer som mötesplats, också för enskilda läs- eller studiestunder. Extra glädjan-
de är de många besöken av lässugna barn och deras familjer för besök på den lekfulla barnavdelningen och 
för lån till Sommarboken. Ystads bibliotek delade i juni, via skolan, ut en färgglad tvåsidig information om 
Sommarboken och Sommaraktiviteter till kommunens samtliga barn och ungdomar mellan 6 och 16 år. 
95 barn och ungdomar har läst fem böcker, recenserat dem och fått en presentbok. De har läst 680 böcker 
och fått 103 presentböcker. På Sommarbokenpicknicken i Köpingebro fick barnen möjlighet att träffa 
pedagoghunden Harry som också fungerar som läshund. Barnteamet genomförde tillsammans med filial-
föreståndare fem sommarboken-picknickar och har genom dessa fått möjligheten att möta över 100 barn.
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Två besök av Inga Ingenjör var en populär aktivitet på biblioteket. Barnen uppskattade att höra om roliga 
saker man kan göra som ingenjör. Till dessa tillfällen kom en stor andel killar. En skrivarworkshop hölls 
och åtta tjejer deltog och lämnade glada och peppade workshopen. Även workshop i mangateckning enga-
gerade och de tolv deltagande barnens koncentration var på topp. Bidragspengarna för sommaraktiviteter 
som går att knyta till läsande och litteratur var välkomna för Ystads bibliotek. Läsaktiviteter behövs för 
att barnteamet ska kunna föra ut lusten att läsa på fritiden. 

På de mindre biblioteken i Köpingebro, Löderup och Svarte har aktiviteter som Boktips till kaffet för vux-
na och Sagostundscafé för barn med föräldrar framgångsrikt prövats under våren.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar efter årets åtta första månader ett nollresultat inklusive semesterlöneskulden och 
ett underskott motsvarande 0,3 mkr exklusive semesterlöneskulden. Klostret uppvisar ett underskott mot-
svarande 0,9 mkr, till stor del på grund av mindre intäkter än budgeterat för utställningen Archaeomusica 
och högre löne- och inköpskostnader än budgeterat. Kulturchef, kulturutvecklare samt den politiska verk-
samheten uppvisar efter augusti månad tillsammans ett överskott på totalt 0,6 mkr. Bibliotekets resultat 
är ett underskott motsvarande 0,1 mkr till följd av högre inköpskostnader än budgeterat under perioden. 
Konstmuseet uppvisar ett nollresultat. 

Den ekonomiska prognosen för kulturnämnden är ett underskott motsvarande totalt 0,7 mkr, inklusive 
kompensation för löneökningar. För kulturchef och kulturutvecklare är prognosen ett överskott motsva-
rande 0,3 mkr. För biblioteket och konstmuseet prognostiseras nollresultat. Klostrets prognos är ett under-
skott motsvarande 1,0 mkr. Underskottet kan till stor del förklaras av färre antal besökare än budgeterat, 
vilket har genererat mindre intäkter. 

Framtid
I september öppnar utställningen Trekking in Time - en omfattande internationell utställning med temat 
vandring och konstnärer i världsklass. Tio konstnärer av olika nationaliteter deltar och till utställningen 
har en katalog med text på både svenska och engelska tagits fram. Utställningen, som har ekonomiskt stöd 
från Region Skåne och Event in Skåne, presenteras i samband med det stora regionala vandringseventet 
Eurorando som äger rum i september månad.  

Pilotprojektet Musikmöten i hemmen startar i september och pågår under hösten. Projektet innebär att 8 
personer med stort behov av insatser från hemtjänsten får 5-6 besök i sitt hem av en musiker och en etno-
graf. Personal, anhöriga och andra är välkomna att delta om värden så vill. Projektet kommer därefter att 
utvärderas. Anses genomförandet vara lyckat kommer externa medel att sökas för en eventuell fortsättning 
i större omfattning.

Kulturfesten, som arrangeras i samarbete med Ystads Allehanda och Sparbanken Syd, äger rum på Stads-
biblioteket den 27 oktober. På Kulturfesten delas de tre organisationernas kulturpris ut. 

Två Nära-konserter spelas under hösten med Veronica Maggio respektive Sofia Jannok på Ystads teaters 
scen.

Archaeomusica pågår till den 8 januari 2017. Förutom utställningen ingår också ett omfattande konsert-
program samt pedagogisk verksamhet med besök från både Ystad och andra delar av Skåne. Utvecklingen 
av den interna kompetensen och arbetet med social media är ett led i att nå en bredare och yngre publik.

Planeringen inför Klostrets 750-årsjubileum under 2017 är i full gång. Från att ha arbetat med övergripande 
planering går projektet nu in i en fas med mer operativt arbete och arbetsgrupper har skapats med fokus 
på olika arbetsfält. Nätverk som fått liv genom arbetet med Archaeomusica vidareutvecklas, till exempel 
med Musik i Syd. Inne i Klostret kommer stora satsningar att göras på att utveckla nya utställningar, vilka 
kommer att utgöra grunden för en ny stadsutställning. Två ansökningar till Region Skåne om särskilt stöd 
till arbete med digitala lösningar i musei- och kulturarvsområdet är gjorda. Likaså pågår diskussioner med 
Lunds universitet om framtida arbeten inom flera olika fält, exempelvis museilogi, tekniklösningar och 
interaktionsdesign. Evenemang, samarbeten och andra aktiviteter utanför Klostret under rubriken ”Ystad 
firar Klostret 750 år” planeras.

Arbetet med läsaktiviteter för alla ska utvecklas. Biblioteken prövar nya samarbeten med Kulturskolan, 
Ystad Gymnasium och Bokhandeln i Ystad. För barn och unga blir det bland annat utlåning av böcker på 
Kulturskolan, KomTek poppar upp med exempelvis pneumatik och programmering och Ystad Gymnasi-
um erbjuder sminkkurs. Aktiviteterna knyts ihop med bok- och läsinspiration. 



K
ul

tu
rn

äm
nd

K
ul

tu
rn

äm
nd

60

Arbetet med visningar, introduktion och språkcafé för asylansökande och nya svenskar prioriteras också 
på biblioteket. Författarscenen i oktober är ett nytt samarbete med Bokhandeln i Ystad. Fyra författare 
berättar om sina nya böcker och en höjdpunkt blir Henrik Berggrens bok om Dag Hammarskjöld, som 
utkommer dagen därpå. Projekt Havsresan presenterar fyra föreläsningar och forskare knutna till Lunds 
universitet berättar om sina ämnen.

Hörsalen i stadsbibliotekets källare kommer att ställas i ordning för föreställningar för framförallt barn 
och unga.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

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

Arrangemangen genomförs enligt plan. Kompetens och resurser kring kommunikation behöver ytterligare 
förstärkas.

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

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Färdigställa biblioteksplan 2016.

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

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

Budgetäskanden bifallits till större delen. Satsningarna inleds 2017. Biblioteksplan färdigställes under hös-
ten.

Aktiviteterna utförs enligt plan.

Pilotprojektet ”Musikmöten i hemmet” kommer att genomföras under hösten. Beroende på utfallet kom-
mer extern finansiering att sökas för eventuella större projekt under 2017.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling och 
kvalitetsbedömning ska 
införas

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

Aktiviteterna pågår enligt plan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens be-
hov.

Kompetensutvecklingsdagen inom ramen för kulturgarantin genomförs först 2017. Kompetensutveckling 
inom kommunikation genom sociala medier genomförd för all personal inom kulturavdelningen.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till 
miljöprogrammet.

Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.

Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.

Långsiktigt arbete som pågår enligt plan.

Implementering pågår, men beräknas inte vara fullt genomförd förrän 2017.

Utbildning i frågan pågår för både tjänstemän och politiker.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

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

Budgetuppföljningar har redovisats för nämnden på alla sammanträden i år. Klostrets ekonomi har sedan 
tidigare bedömts som osäker till följd av utställningen Archaeomusica. Prognosen för Klostret är ett un-
derskott motsvarande 1,0 mkr vid årets slut. Övriga verksamheter förväntas tillsammans ha ett överskott 
motsvarande 0,3 mkr.
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Personal
Ny barnkulturutvecklare tillträdde i augusti. Rekrytering av två nya museikoordinatorer till klostret i 
samband med pensionsavgångar är genomförd. Archaeomusica har varit personalkrävande och haft stor 
glädje av Ystad kommuns satsning på ”sommarungdomar” vid sidan av övrig tillfällig personal.

 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Utlånade medier totalt 171 525 101 535 195 000 175 000
och per invånare 5,9 3,5 6,8 6,0
Antal betalande besökare, Ystads konstmu-
seum
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum
Antal betalande besökare, Klostret
Totalt antal besökare, Klostret

3 320

28 234
8 220

30 981

2 310

20 881
7 060

18 177

4 000

30 000
19 000
50 000

4 000

30 000
9 500

30 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150831

Utfall
160831

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet
Ledning och administration
Bibliotek- och kulturverksamhet

-0,3
-1,5

-17,4

-0,2
-0,9

-18,8

-0,5
-2,1

-26,6

-0,5
-1,9

-27,5

-
0,2

-0,9
Summa -19,2 -19,9 -29,2 29,9 -0,7

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Stadsbiblioteket, hyllor -2,2 -2,3 -2,3 -
Summa -2,2 -2,3 -2,3 -
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Gymnasienämnd
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 12,0 258,2 362,3 370,3
Kostnader -96,4 -324,3 -492,1 -497,1
(varav kapitaltjänst) (-) (-1,7) (-2,5) (-2,5)
Summa -84,4 -66,1 -129,8 -126,8

   
Verksamhet
Under andra tertialet har det blivit uppenbart att Ystad Gymnasium blir alltmer intressant att söka för 
de ungdomar som ska påbörja sin gymnasieutbildning. Detta har gjort att det beslutats om utökning av 
platser, utifrån den grundorganisation som planerats, på barn- och fritids-, naturvetenskaps- samt teknik-
programmet.

Antalet elever som kommer till språkintroduktionen har också ökat markant, från de 160 som fanns tidigt 
i våras har det nu ökat till cirka 220. Förmodligen kommer antalet att stabiliseras kring 180 elever. Denna 
uppskattning är mycket svår då centrala, statliga beslut och det politiska läget i världen påverkar oerhört 
mycket. 

Forum Ystad har under senare delen av tertialen ökat möjligheten för eleverna att studera flexibelt. Detta 
beroende på det tidigare arbetet med studiehandledningarna för gymnasiekurserna. Dessa gör att eleven 
kan studera flexibelt utifrån egna förutsättningar och önskemål. Ett ESF-projekt har också blivit beviljat 
där man ska arbeta med att minska ungdomsarbetslösheten. Bland annat har så kallade ungdomsspanare 
anställts och man kommer att inrätta en central lokal där ungdomar kan träffa personal både från arbets-
förmedling, arbetsmarknadsenhet samt vuxenutbildning. 

Ekonomi
Gymnasienämndens verksamheter har en total prognos på ett överskott av 3,0 mkr. 

Den centrala gymnasieverksamheten, vilken i huvudsak består av köp av gymnasieplatser och skoltranspor-
ter, har en prognos på ett underskott av 5,0 mkr beroende på att fler elever än budgeterat har valt att gå 
gymnasieutbildning samt att snittkostnaderna per elev är högre än budgeterat. 

Ystad gymnasium har också fler elever än budgeterat. Vid mitten av augusti hade skolan en sökbild som 
visar på att cirka 170 elever fler än budgeterat har valt ett program vid Ystad gymnasium inför läsåret 
2016/17. Skolans prognos är ett överskott på 8,0 mkr.

Forum Ystad har en prognos på ett överskott av 0,8 mkr. Detta beror på att fler SFI-platser har sålts än 
budgeterat. Arbetsmarknadsenhetens prognos för 2016 är ett underskott på 0,8 mkr. Underskottet är hän-
förligt till att Lionshjälpen har färre deltagare än budgeterat samt att kostnader för yrkesintroduktionen 
har följt med från 2015 och belastar 2016.

Framtid
Ystad Gymnasium kommer att fortsätta sitt arbete med att bli ungdomarnas naturliga gymnasieval. Under 
hösten kommer det att undersökas hur gymnasiet kan bli en naturlig del av den marinbiologiska satsning 
som förekommer i kommunen generellt. Skolan kommer också att arbeta vidare med att utveckla kon-
takter och samarbete med näringslivet gällande de studieförberedande programmen. Det fjärde teknikåret 
fortsätter med sin andra årgång och ekonomiprogrammet arbetar vidare med sina branschkontakter. Par-
allellt med detta kommer arbetet med APL-utvecklingen på yrkesprogrammen att fortskrida.

På Forum Ystad kommer den ökade flexibiliteten för studenterna på gymnasienivå märkas och man kom-
mer att arbeta vidare i det ESF-projekt som beviljats för att minska ungdomsarbetslösheten. Detta projekt
drivs av samtliga SÖSK-kommuner och är ett samarbete mellan arbetsförmedling, arbetsmarknadsenhet 
och vuxenutbildning. En så kallad sluss kommer att startas där ungdomarna kan träffa samtliga aktörer 
på en neutral plats. Lokal för detta är ordnad och den ligger centralt i Ystad på Skansgatan, en tvärgata 
till Hamngatan.

Under hösten kommer Forum Ystad att arbeta med sin generella organisation. Detta för att närma sig 
de styrdokument som eftersträvar en snabbare genomströmningshastighet för framförallt de nyanlända 
eleverna.   
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

1 % befolkningsök-
ning

Införande av kulturgaranti på gymnasiet.

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

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

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

Möjliggöra kombinationen av arbete och studier.

Forum Ystad har i sin verksamhet nu infört studiehandledning för kurser på gymnasienivå. Detta gör att 
eleverna kan studera flexibelt utifrån egna förutsättningar och önskemål. På yrkesprogrammen finns APL, 
där delar av undervisningen genomförs ute på arbetsplatserna. Utöver detta har samarbetet med närings-
livet utökats inom många områden på gymnasiet.

Övergripande mål Åttagande Utfall
160831

Bedömning
161231

Kvalitetsutveckling och 
kvalitetsbedömning ska 
införas

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

Gemensamma riktlinjer för överlämning mellan olika parter i kommunens utbildningssystem har arbetats 
fram och kommer att implementeras under hösten 2016. Utökad kontakt med näringslivet har initierats. 
Verksamheterna bjuds in till skolan och vissa aktiviteter, exempelvis näringslivsfrukostar arrangeras ibland 
på skolan. Fjärde teknikåret har stora delar av sin undervisning förlagd på företagen och ekonomipro-
grammet har börjat ta ytterligare kontakt med näringslivet.  Utvecklat samarbete finns med Lunds univer-
sitet och gymnasiet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Kompetensutveckling erbjudas utifrån verksamhet-
ens behov.

En plan för kompetensutveckling finns kopplad till de lång- och kortsiktiga mål som finns för verksam-
heten.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Följa Kou miljöprogram

Policy för hållbar mat känd

Stärka barns rättigheter

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt 
vidta åtgärder.

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

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

Verksamhet Utfall
150831

Utfall
160831

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Gymnasieverksamheten -69,0 -53,2 -108,2 -105,2 3,0
  - varav Ystad gymnasium -23,6 0,0 -8,0 -8,0
Vuxenutbildning o arbets-
marknad

-15,1 -12,6 -19,6 -19,6 -

Övergripande -0,3 -0,3 -2,0 -2,0 -
Summa -84,4 -66,1 -129,8 -126,8 3,0

Investeringredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Anpassning lokaler -0,1 -2,0 -2,0 -
Summa -0,1 -2,0 -2,0 -

Student 2016
Fotograf: Annajohanna Månsson
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Myndighetsnämnd
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

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

   
Verksamhet
Handläggningstiden från att ett lovärende är komplett har minskat under tertial 2 i förhållande till tertial 
1. Antalet ärenden är fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens tjänster. Hittills 
i år har inkommit 403 bygglovsansökningar, 12 ärenden om förhandsbesked, 67 anmälansärenden och 
åtta skriftliga förfrågningar. Antalet samråd har varit 90 stycken. Sedan 1 januari 2016 har samtliga fått 
tekniskt samråd inom tio dagar efter det att de begärt det. 

Verksamheten har påverkats av att flera tjänster varit vakanta under året och att det tar tid för nyrekryte-
rad personal att sätta sig in i arbetsuppgifterna. Ett övergripande arbete med mallar, rutiner och förenkling 
av hemsidan för att förkorta handläggningstiderna har påbörjats. En del nya rutiner har redan satts i 
verket och har redan visat på ett positivt resultat. Eftersom tillsynsarbetet tidigare varit eftersatt, finns det 
trots en ny tjänst på byggnadsinspektörssidan många öppna anmälningsärenden. Innan ett riktat tillsyns-
arbete sätts i verket måste därför anmälningsärendena ha kommit i fas. 

Inför bytet av system för digital arkivering har behovet av samordning med hela kommunen identifierats. 
Det finns stora fördelar med att få ett gemensamt arkivsystem för kommunen, utan att bygglovsverksam-
hetens särskilda krav åsidosätts. Bygglovsenheten har påbörjat övergången till en digital bygglovsprocess 
genom medverkan i ett projekt som drivs av Boverket kallat ”Får jag lov?”. Frågan om ett nytt ärendehan-
teringssystem har undersökts. Det system som är efterföljaren till det nuvarande systemet, har inte visat sig 
vara tillräckligt utvecklat än. Ystads kommun kommer att arbeta med att underlätta arbetet i det nuvaran-
de ärendehanteringssystemet för ärenden enligt plan- och bygglagen tills det finns ett bättre system. Därtill 
är det av stor vikt att ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsenhetens ärenden är kompatibelt med 
det digitala arkiveringssystem som kommunen beslutar sig för att använda. 

Ekonomi
Årets andra tertial visar på en negativ avvikelse för myndighetsnämnden vilket beror på att faktureringen 
ligger efter. Det finns ett antal större ärenden under handläggning och minst ett stort ärende är på väg in 
inom den närmaste tiden, vilka beräknas kunna avgöras inom helåret. Helårsprognosen är en budget i 
balans.

Framtid
Under de kommande åren förväntas bostadsbehovet vara osedvanligt högt, vilket innebär att antalet ären-
den och ärendens storlek kommer öka. Den stora utmaningen för kommunen blir att klara bostadbehovet 
genom att effektivisera varje led i processen, där bygglovsprövningen är en del. Arbete med att se över 
taxan för bygglovsenhetens verksamhet utifrån SKL:s ”Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014”, 
version juni 2016 har påbörjats. Samverkan kommer att ske med planenheten. Bygglovsenheten kommer 
att förbereda för e-tjänster genom införandet av nya verksamhetssystem. Det långsiktiga målet är en helt 
digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. Undersökningar om huruvida det redan 
idag går att scanna in fler handlingar i nuvarande ärendehanteringssystem pågår.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning Främja och verka för det bostadspolitiska målet – 
150 nya bostäder ska byggas under året.

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

Snitthandläggningstiden minskar och är 13 dagar på kompletta ärenden för tertial 2 jämfört med 15 dagar 
för tertial 1. Även för tertial 2 klaras 86 % av delegationsärenden som är i enlighet med detaljplan och 
kompletta på fem veckor, vilket gör att målet för tertial 2 inte klaras och kommer inte nås för helår. Ru-
tiner för att minska handläggningstiden och behovet av att begära in kompletteringar har tagits fram och 
är under fortsatt utveckling.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

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

En arbetsgrupp som ska förenkla hemsidan har tillsatts och projektet har påbörjats. Bedömningen är att 
aktivitet ett kommer att uppfyllas för helår. Aktivitet två, digitalt arkiv, kommer att samordnas med en 
kommunövergripande satsning på digitalt arkiv. Nämnden avvaktar detta initiativ men går gärna före som 
pilotnämnd för digital arkivering. Eftersom nytt digitalt arkiv inte beräknas vara på plats i år beräknas 
målet inte kunna uppfyllas i år.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling 
och kvalitetsbedöm-
ning ska införas

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

Införa en planerad tillsynsverksamhet.

Att hantera bygglovsprocessen har varit prioriterat under tertial 1 och tertial 2. Kvalitetsarbetet med mal-
lar har påbörjats, men en hel del återstår att genomföra. Förslag till mallgruppen avseende tjänsteskrivel-
serna har tagits fram och dialog kommer att föras när ny nämndsekreterare är på plats.  Det som saknats 
under tertial 1 och tertial 2 är tillräckligt med upplärd personal och tid, vilket förlängt handläggningen och 
i sin tur påverkat kundnöjdheten negativt. Årets mätning av kundnöjdhet kommer att genomföras under 
hösten.

Eftersom tillsynen tidigare varit eftersatt under längre tid har det varit prioriterat att först få överblick 
över och avgöra inkomna anmälningar. Därtill krävs enligt nya bestämmelser i plan- och byggförordning-
en kortare handläggningstider för anmälningsärenden. Tillsynsplan kommer att tas fram inom helår och 
arbetet med riktad tillsyn bedöms kunna påbörjas inom helår.



M
yn

di
gh

et
sn

äm
nd

M
yn

di
gh

et
sn

äm
nd

69

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Kompetensutveckling ska säkras. Kompetenspla-
ner upprättas i varje utvecklingssamtal.

Frisknärvaron ska överstiga 97 %.

Frisknärvaron för tertial 2 är 96,3 %. Trots den höga frisknärvaron maj-aug uppfylls inte målet för tertial 
2 på grund av de låga siffrorna för tertial 1. Målet för helår beräknas uppnås. Aktivt arbete med hand-
lingsplanen pågår.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Nämnden ska inom ramen för verksamhetsområdet 
verka för att statusen på kommunens sjöar, vatten-
drag och hav ska bibehållas eller förbättras.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

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

Personal
Frisknärvaron för perioden jan-aug var 96,3 % för stadsbyggnadsavdelningen jämfört med 96,5 % 
motsvarande period föregående år
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Antal bygglov 474 403 600 600
Antal samråd 162 90 200 150
Antal anmälan 129 67 50 100

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150831

Utfall
160831

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

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

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Digitalt arkiv - -0,4 - 0,4

Summa - -0,4 - 0,4

Bygglovsprövning
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Samhällsbyggnadsnämnd
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 309,3 322,1 483,9 484,5
Kostnader -351,3 -362,4 -546,3 -544,7
(varav kapitaltjänst) (-79,4) (-88,5) (-127,7) (-127,7)
Summa -42,0 -40,3 -62,4 -60,2

   
Verksamhet
Den fördjupade översiktsplanen för Ystad antogs av kommunfullmäktige i juni. Den slutliga versionen 
kommer att lämnas till tryck under hösten. Inom projektet fokus på byarna har tre byträffar bokats in 
under hösten och inbjudan till den första har skickats ut till alla i Sövestad. I Glemmingebro pågår genom-
förande av förra årets program. Även årets beviljade ansökningar håller på att genomföras.
Projektet kring besökscentrum Ebbas hus i Kåseberga har gått in i en fas där kontakt skapas med potenti-
ella näringsidkare. Ansvaret ligger just nu hos ledning och utveckling, näringsliv och turism.

Inom detaljplaneringen pågår arbete med ett flertal detaljplaner. Sedan årsskiftet har fem detaljplaner 
antagits; Fritiden 1, Geijer 4, Verkmästaren 18, Nektarinen och Ottiliana 41. Verkmästaren 18, som rör 
den planerade skolan är överklagad. Avdelningen fortsätter arbetet med de prioriterade planerna. I Västra 
Sjöstaden har skisser för bostadsdelen tagits fram och korrigeras nu efter Skånetrafikens önskemål. 
Daggkåpan har varit på samråd och granskning planeras under hösten. I Södra Hedeskoga pågår arbetet 
med att ta fram samrådshandlingar och avsikten är att en förprojektering ska tas fram parallellt med 
planhandlingarna. Avdelningen har även fått fem nya planuppdrag sedan årsskiftet; Vrakbåten (bostäder), 
Protonen, Surbrunnen 2:1, Göinge 1 och Simrishamn 1 -Borrby 1 och 2 (bostäder). 

Arbetet med en GIS-strategi håller på att avslutas. Uppdrag gavs av kommunstyrelsen i mars, under april 
hölls workshops och strategin förväntas komma till kommunfullmäktige för antagande i december. 

Under perioden har kart- och mätenheten haft normalt med beställningar och antal utförda arbeten. En 
liten ökning av mätningsbeställningar kan skönjas i slutet av perioden. Många beställningar har koppling 
till pågående utbyggnadsområden i Västra Sjöstaden och Öja industriområde.

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

Infrastrukturen i Öja industriområde startades under sommaren och tomtförsäljning förväntas kunna ske 
under senare del av 2017. 

Parkenheten har haft den mest skötselintensiva perioden under året i kommunens parker och grönområ-
den. Det har färdigställts en grusad gångbana med tillhörande grillplats vid dammen i Löderup samt ett 
utegym i Nybrostrand.

I Svarte pågår arbete med att anlägga en ramp ut på stranden. Skåneleden har fått nya skyltar och en ny 
trappa vid Kåseberga.

Sandskogsområdet är en del i VA-enhetens planerade förnyelseunderhåll av VA-nätet 2016-2020. Omlägg-
ningen av vatten- och avloppsledningarna planeras ske etappvis under fem års tid. Området har varit drab-
bat av många driftsstörningar i form av vattenläckor och det har stundtals varit dåligt tryck. I samband 
med förnyelsen installeras vattenmätare i samtliga stugor. VA-enheten har färdigställt den första etappen 
som sträcker sig från Sandskogens camping i väster till Bredasten i öster, igenom hela stugområdet med 
cirka 156 stugor samt Soldattorpet och skjutbanorna. Planering av etapp 2 pågår.

År 2020 ska nedskräpningen vara mindre än 2016 inom fokusområdet hållbar sortering med ökad 
återvinning i kommunens nya Renhållningsordning. Två skräpmätningar, nollvärdesmätningar, har utförts 
i kommunen under andra tertialet, för att det ska finnas ett utgångsläge för målet. 

Serveringen av ekologiska livsmedel fortsätter utifrån de ekonomiska möjligheterna. Samhällsbyggnads-
nämnden beslutade 20 % under verksamhetsåret 2016 vilket nu är uppfyllt. Ombyggnad av Backa skolres-
taurang fördröjs på grund av överprövning på inkommande offerter, arbetet kunde inte starta enligt tids-
planen, inflyttning blir mars-april 2017. Under tiden tillagas maten på Norreportskolan som transporteras 
till Backa och serveras i idrottshallen, personalförändringar är genomförda för att klara förändringen.
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Lokalvårdsenheten har utökats med två pooltjänster för att täcka upp frånvaron för personalen, ett steg 
att minska arbetsstressen och genom det öka frisknärvaron.

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

Administration och utveckling prognositiserar överskott med 1,2 mkr. Överskottet hänför sig till kollek-
tivtrafiken och återhållsamhet med resurser. 

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott med 0,6 mkr som förklaras av reavinster vid fastighets-
försäljningar av Glemmingebro skola samt Snibben 1. Glemmingebro skola såldes för 1,8 mkr med ett 
bokfört värde på 1,4 och Snibben 1 såldes för 0,2 mkr, inget bokfört värde fanns. Reavinsten avräknas vid 
bokslutet. Budgeten för larmkostnader prognostiseras med ett underskott, detta täcks upp av lägre energi- 
och akuta underhållskostnader.

Tekniska avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,4 mkr. Parkenheten och teknisk administration 
förväntas gå med underskott som täcks upp av överskott på gata, gaturenhållning och gatubelysning. 
Mindre arbete med exploateringsprojekten genererar lägre intäkter för parkenheten och ökade konsult-
kostnader för teknisk chef leder till underskott på teknisk administration. Gatuenheten går med överskott 
på grund av att gatuchefstjänsten till 50 procent är vakant. Lägre elpriser och lägre investeringstakt under 
året bidrar till överskott på gatubelysningen. Överskottet på gaturenhållning består främst av en vakant 
tjänst.

VA-enheten prognostiserar ett underskott på 1,0 mkr som bland annat beror på högre kostnader för slam. 
Något ändrade aktiveringstider för investeringarna och lägre driftkostnadsprognoser gör att helårsprog-
nosen sänkts jämfört med tertial 1. Prognosen baseras på att försäljning av vatten sker enligt budgeterad 
mängd. Avfallsenheten prognostiserar ett nollresultat. 

Efter augusti månad redovisar kost- och lokalvårdavdelningen ett negativt resultat på 0,1 mkr, varav -0,5 
mkr avser kostenheten och +0,4 mkr lokalvårdsenheten. Prognosen för helåret är en budget i balans för 
avdelningen. 

Stadsbyggnadsavdelningen har ett positivt resultat för perioden på 0,3 mkr som hänförs främst till över-
siktsplaner där avdelningen ännu inte haft några kostnader. Prognosen är ett nollresultat vid årets slut. 

Framtid
Under hösten kommer stadsbyggnadsavdelningen förbereda arbetet för en aktualitetsprövning av den 
kommuntäckande översiktsplanen och föreslå för kommunfullmäktige hur arbetet ska läggas upp för att 
uppdatera översiktsplanen.

Framtagande av kommande femårs plan för asfaltering pågår, som framöver skall kommuniceras med 
berörda ledningsägare.

För att klara det ökade exploateringstrycket kommer tekniska avdelningen tillsätta en till projektledare, 
som börjar i oktober månad. 

Arbetet med cykelplanen startar då upphandling av konsult är klar. Arbetet med cykelplanen kommer att 
vara färdig under kvartal 1 2017.

Vattenplanen för Ystads kommun har antagits av samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Fast-
ställande av vattenplanen beslutas av kommunfullmäktige under september månad. Vattenplanen sträcker 
sig fram till 2030 och är verktyget som ger en helhetsbild av vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. 
Den tydliggör målsättningar och vad som behöver göras för att säkerställa ett fortsatt rent dricksvatten 
och väl fungerande avloppsrening.

En handlingsplan har tagits fram för inkoppling av nya brunnar enligt nya vattendomar vid Stora Her-
restad och Glemmingebro vattentäkter. Budget och tidplan ska fördelas årsvis fram till 2018. Inkopplingen 
kommer att säkerställa reservvattenförsörjningen för hela kommunen.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

1 % befolkningsökning • Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar be-
hovet av bostäder och som möter marknaden be-
hov 
• Upplåta kommunal mark för bostadsbebyggande 
som bidrar till det bostadspolitiska målet att pro-
ducera 150 nya bostäder per år 

• Nämnden ska försälja 5.000 m2 industrimark 
2016 och förbereda för en försäljning av 15.000 
m2 2017 och framåt                                                           
• Ta ställning till ett besökscentrum i Kåse-
berga efter färdigställandet av utredningen                                                
• Ta fram ett program för en tillgänglig och attrak-
tiv stadsmiljö                

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

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

Ingen industrimark har sålts under perioden. Utbyggnaden av infrastrukturen för Öja industriområde har 
påbörjats. Försäljning av området beräknas påbörjas sommaren 2017. För att klara det ökade exploate-
ringstrycket har ytterligare en projektledare rekryterats. Ärendet om besökscentrum i Kåseberga fortsätter 
genom att dialog pågår med aktörer som kan tänkas bedriva näringsverksamhet på plats, kombinerat med 
ett besökscentrum. Ett direktiv har tagits fram för en översyn av stadsmiljöprogrammet och arbetet kom-
mer att startas upp under delår 2. Inga andra åtgärder krävs.
Tekniska avdelningen arbetar enligt asfaltplanen, men kommer inte att klara alla planerade delar, då ledn-
ingsägarna inte utfört sina underliggande arbeten. Fiberutbyggnaden som Ystad Energi genomför ligger 
inte i fas med asfalteringsarbetet. Trafikprogrammet pågår. Regementsgatans projektering pågår, geoteknik 
och trafikanalys utredning pågår, och byggstart förväntas under våren 2017.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader

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

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen föra en kon-
tinuerlig strategisk planering

Under andra tertialet har nämnden ställts in två gånger, juli och augusti, vilket lett till att inte alla liggande 
medborgarförslag har hanterats inom tre månaders mål. Under tertial tre är prognosen att nämnden klarar 
åtagandet. Ny metod för att hantera enklare frågor tillämpas och ett system för enklare synpunktshante-
ring har etablerats.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Ungdomsarbetslöshe-
ten ska minska

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

Kommunala sommarjobb ska erbjudas

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling och 
kvalitetsbedömning ska 
införas

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

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

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

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Frisknärvaron ska öka, nämnden ska sträva mot 97 
%

Frisknärvaron för tertial 2 är 94,0 %. Handlingsplanerna genomförs och följs upp. Under perioden janua-
ri-augusti har frisknärvaron försämrats med 0,2 % -enheter i jämförelse med samma period 2015. 
Pooltjänsterna är genomförda. Målet för helår beräknas uppnås.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Arbetet med vattenplanen ska vara klar under 2016

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

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

• En handlingsplan ska tas fram för att uppdatera 
vattenskyddsområden för Ystads kommuns vatten-
täkter
 • Kemikalieanvändningen ska minska inom lokal-
vården

Förse en fastighet med solenergi under 2016

Ta fram en avfallsplan som fastställs av kommun-
fullmäktige som utgår ifrån de prioriterade mil-
jömålen

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

Konsult är upphandlad och arbetet är påbörjat. Cykelplanen kommer att vara klar under kvartal 1 2017.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

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

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

Planerade aktiviteter klaras enligt plan. Däremot närmar sig inte nämnden 100 % upparbetningsgrad. 
Prognos efter andra tertialen 79 %.  På grund av många tillkommande exploateringsprojekt, som måste 
prioriteras för att klara tillväxtmålet med befolkningstillväxt, måste delar av kommunens egna priorite-
rade investeringsprojekt skjutas något framåt i tiden. Nämnden redovisar sin prioritering för kommun-
fullmäktige. En till projektledare ska rekryterats för att både klara exploateringsprojekt och prioriterade 
kommunala investeringsprojekt. Effekt av denna satsning får nämnden först under tertial 3.
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2015 2016

Personal
Frisknärvaron för perioden januari-augusti var 94,0 % jämfört med 94,2 % motsvarande period 2015.
 Ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen tillträder 1 november.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Fastighetsavdelningen
Fastighetsunderhåll 143 * 150 150
Mediaförsörjning (kr/kvm) 145 * 146 146
Mark- plan- och exploatering
Tecknade köpeavtal privatpers 33 1 25 1
Försåld industrimark, kvm 1 800 - 5 000 -
Markanvisning exploatör 36 3 60 35
Stadsbyggnad
Antal antagna/godkända detaljplan 7 5 8 8
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade - 1 1 1
Antal pågående detaljplaner 28 25 25 25
Antal program 1 - 1 1
Antal förrättningsförberedelser 11 9 10 14
Antal husutsättningar 100 57 50 80
Antal grundkartor 6 7 7 9
Antal nybyggnadskartor 77 61 70 90
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 067 * 6 900 6 900
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv. 244 * 240 240
Mängd matavfall, ton 1 083 * 1 400 1 400
VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 185 000 * 2 800 000 2 800 000
Antal kbm sålt vatten * * 2 200 000 2 200 000
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Verksamhetsmått, forts.

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Kost och lokalvårdsavdelningen
Antal portioner, skola, förskola (lunch) 609 239 * 600 000 600 000
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pensi-
onärer

29 684 * 25 000 25 000

Antal portioner, äldreomsorg, matdistribu-
tion

39 030 * 44 000 44 000

Inköp av ekologiska livsmedel i % mot 
totala livsmedelsbudgeten för- och grund-
skola

18 % * 20 % 20 %

* Redovisas i årsbokslutet

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150831

Utfall
160831

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

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

-31,0 -32,1 -52,8 -52,4 0,4

Teknisk avdelning – avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Teknisk avdelning – VA 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Kost- och lokalvård -3,8 -4,7 -6,8 -6,8 -
Summa -42,0 -40,3 -62,4 -60,2 2,2

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -3,7 -3,6 -3,9 -0,3
Planerat fastighetsunderhåll -3,7 -11,0 -11,0 -
Ystad Arena -61,8 -134,6 -134,6 -
Samlingsprojekt beläggning -2,5 -7,6 -6,2 1,4
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -42,1 -62,8 -58,8 4,0
VA-utbyggnad -1,1 -29,8 -2,5 27,3
Övriga investeringar -43,5 -124,6 -77,6 47,0
Summa -158,4 -374,0 -294,6 79,4
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Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt Utfall totalt 
t o m 

160831

Budget
totalt

Prognos
totalt

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -44,6 -44,5 -44,9 -0,4

Ystad Arena -478,3 -505,0 -505,0 -

Ystad Arena, Bowlinghall -11,7 -17,3 -17,3 -

Ystads framtida vattenförsörjning -207,4 -215,0 -208,9 6,1

Utbyggnadsbehov Ystads ARV -163,7 -185,5 -185,5 -

VA-utbyggnad -1,3 -55,0 -55,0 -

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

• Österporthallen är riven och byggnationen av nya B-hallen fortlöper och beräknas vara klar vid 
årsskiftet. Tidsplanen och slutkostnadsprognosen följs. Projektering för nytt gym i anslutning till Are-
na är påbörjad.

• Ombyggnationen av Backaskolans kök har påbörjats, beräknas vara klar 1 april 2017.

• Arbetena med anpassning av lokal till bowling Ystad arena har påbörjats, beräknas vara klara och tas 
i bruk innan årsskiftet.

• Asfalteringar pågår enligt asfaltplanen, dock får några justeringar göras, då ledningsägarna inte har 
hunnit med sina ledningsarbeten innan den planerade asfalteringen

• Projektering av Oskarsparkeringen är i slutskedet, upphandling startar i oktober

• På Regementsgatan har det inkommit en del synpunkter och önskemål från kommunens medborgare 
och näringsidkare. Utredning med geoteknik och trafikanalys pågår. 

Bellevue, solcellsanläggning
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Socialnämnd
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 125,9 159,3 64,1 210,0
Kostnader -506,9 -528,8 -628,8 -773,2
(varav kapitaltjänst) (-1,1) (-1,6) (-2,1) (-2,4)
Summa -381,0 -369,5 -564,7 -563,2

Verksamhet
Tillgången till lediga platser på särskilda boenden är fortfarande god, trots att två avdelningar är stängda. 
Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin finns flera icke verkställda beslut avseende boenden och 
daglig verksamhet vilka kommer att verkställas när boendet Havsblick och Nybrostrand samt en lokal 
för daglig verksamhet är klara. Sedan januari har socialtjänsten inte fått några ytterligare nyanlända en-
samkommande. Med anledning av förslaget på nya sänkta ersättningsnivåer arbetar Individ och famil-
jeomsorgen med att se över hur verksamheten kan effektiviseras. I september öppnas ett nytt hem för vård 
och behandling i Glemmingebro. Boendet drivs av extern utförare på uppdrag av socialnämnden i fyra 
år. Den nya bosättningslagen trädde i kraft 1 mars och kommunens nyckeltal för 2016 är att 95 personer 
ska erbjudas boende i kommunen. Hittills har kommunen tagit emot ett trettiotal personer. Om boende 
inte kan erbjudas blir nämnden ytterst ansvariga för att ordna tak över huvudet för enskilda och familjer. 
Under hösten kommer nya kontor tillskapas på Regementet vilket innebär stärkta förutsättningarna för en 
bättre arbetsmiljö på Blekegatan. Under hösten kommer kulturprojektet ”mötas i musik i hemmet” sättas 
igång inom hemtjänsten.

Ekonomi
Socialnämndens prognostiserade resultat för 2016 är ett överskott med 1,5 mkr. I prognosen är kompen-
sation för årets löneökningar medräknat. 

Gemensam verksamhet prognostiserar ett underskott med 0,7 mkr. Underskottet beror främst på att kost-
naden för förändring av semesterlöneskulden bokförs där.

Avdelningen för Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS) prognostiserar ett underskott med 0,9 
mkr. Under perioden har någon externplacering och ökad bemanning i några gruppboenden varit nödvän-
dig och har gjort att budgeten inom FoS är ansträngd. I samtliga fall är det gjort riskplaner samt handlings-
plan för att bedöma varje enstaka ärende. 

Individ- och Familjeomsorgen (IFO) prognostiserar ett överskott med 9,7 mkr varav 6,5 mkr avser enheten 
för nyanlända. Antalet placerade barn och unga på institution har minskat och verksamheten redovisar 
överskott. Kostnaden för institutionsplaceringar av vuxna missbrukare, barn och unga i familjehem och 
kontaktpersoner är högre än budgeterat. Övrig verksamhet redovisar överskott.

Prognosen för Vård och Omsorg visar på ett underskott med 1,9 mkr. Underskottet beror på ökade kost-
nader inom hemtjänst och särskilda boende samt en extern placering som det inte är fullt budgeterat för. 
De ökade kostnaderna har dock bromsats vilket gör att prognosen förbättrats med 1,5 mkr, från -3,4 vid 
tertial 1. Trygghetsboende, dagverksamheter och enhetsgemensamma kostnader visar ett mindre överskott.

Avdelningen Hälsa och Stöd prognostiserar ett underskott med 4,7 mkr. Underskottet beror främst på 
ökade kostnader för två större ärenden av bostadsanpassning som tillsammans uppgår till 2,0 mkr. Det 
finns ytterligare ett större ärende av bostadsanpassning som kan komma att påverka årets resultat men där 
är beloppet ännu okänt. Tekniska hjälpmedel visar på ett underskott med 1,5 mkr. Sjuksköterskeverksam-
heten har på grund av personalbrist haft en dyr sommar med höga kostnader för inhyrda sjuksköterskor 
och visar på underskott med 1,0 mkr. Även stödenheten och enhetsgemensamt visar underskott på grund 
av ökade personalkostnader. Rehabgruppen, biståndshandläggare, vårdplaneringsteam och dagverksam-
heter visar på ett överskott. 



So
ci

al
nä

m
nd

80

Framtid
Under flera år har nämnden haft en överkapacitet på särskilda boendeplatser, samtidigt med en hög 
efterfrågan på andra inte biståndsprövade boendealternativ för äldre. Inom de närmaste åren bedöms 
efterfrågan på särskilda boende vara fyllt, vilket gör det möjligt att antingen avveckla boendeenheter eller 
omvandla enheter till andra boendealternativ för äldre. Inom hemtjänstens verksamhet behöver antalet 
platser i demensteamet öka för att kunna ge medborgarna en likvärdig omsorg. Detta kommer inlednings-
vis ske genom omstruktureringar av befintlig verksamhet och i sin förlängning som en nysatsning.

Det nya utvecklingsavtalet för hälso- och sjukvården som träder i kraft i september kommer att följas 
upp kontinuerligt i sina olika delar. Avtalet innebär bland annat att personer med ett högt användande av 
hälso- och sjukvårdsinsatser ska erbjudas att vårdas hemma med ett utökat läkarstöd i kombination med 
kommunens hemsjukvård och hemtjänst. Under 2017 är bedömningen att den kommunala hemsjukvården 
klarar sitt uppdrag utan några större utökningar, exkluderat den utökning som sker utifrån befolknings-
demografins utveckling. För kommande år och i kombination med befolkningsdemografins utveckling är 
det nödvändigt med utökning av legitimerad personal och biståndshandläggare. 

För det kommunala korttidsboendet är bedömningen att behoven av platser kommer att öka utifrån det 
nya utvecklingsavtalet. Avtalet anger tydligt att vården för de patienter som uppfyller kriterierna, ska 
erbjudas i ordinärt boende och att återinläggning i slutenvården ska undvikas. Konsekvensen av detta 
kommer troligen att innebära att patienter som tillfälligt sviktar i sin medicinska diagnos eller som där-
utav kräver stora omvårdnadsinsatser, tillfälligt kommer att vårdas inom den kommunala korttidsvår-
den. Samtidigt talar allt för att en ny betalningsansvarslag införs från och med 2018, vilket innebär att 
kommunen ska kunna ta hem patienter från slutenvården helgdagar, vilket bedöms kommer att kräva en 
utökning av verksamheten. Samtidigt krävs en utökning av bemanningen på helger för legitimerad perso-
nal och biståndshandläggare. Behoven av växelvårdsplatser bedöms öka de närmaste åren då man vet att 
anhörigvårdare behöver avlastning för att orka fortsätta vårda sin anhörige, samtidigt som det finns en 
tydlig kvarboendeprincip. 

Arbetet med att planera boende för nyanlända med permanent uppehållstillstånd fortsätter i samverkan 
med övriga förvaltningar och bolag. Boendefrågor är ständigt aktuella inom verksamheterna dels i form 
av vanliga lägenheter och dels som särskilda boenden. Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri finns 
behov av att finna andra lösningar för personer som är externt placerade. Detta för att kunna erbjuda 
personerna ett boende i den egna kommunen samt att minska administration och höga dygnskostnader. 

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

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Demokrati och delak-
tighet för alla

Individens delaktighet och inflytande ska stärkas.

Utbildning för barnchecklistan kommer att ges under hösten. Samtliga tjänste- och omsorgsgarantier per 
avdelning kommer att sammanställas under hösten.  
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Kvalitetsutveckling och 
kvalitetsbedömning ska 
införas

Utveckla ledningssystem för kvalitet. Alla brukare 
ska ha en genomförandeplan och en utsedd hand-
läggare/ kontaktman.                          

Alla verksamheter ska bedriva förebyggande arbe-
te.

Arbeta strategiskt långsiktigt i samverkan internt 
och externt.

Ny kvalitetsutvecklare har tillträtt tjänsten i augusti och har i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet 
med ledningssystemet. Bedömningen är att målet inte kommer att vara fullt uppfyllt vid årets slut. Det är 
en process som behöver ske på många plan i organisationen innan implementeringen är verkställd. Alla 
verksamheter bedriver förebyggande arbete och arbetet ska presenteras i ett sammanhållet dokument som 
beräknas kunna färdigställas till årets slut.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

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

Ökat inflytande och delaktighet för personal.

Öka frisknärvaron

En handlingsplan för att öka frisknärvaron håller på att tas fram tillsammans med personalenheten.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

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

Säkra kvinnojours-verksamheten  

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
160831

Bedömning 
161231

Verksamheterna ska 
vara kostnadseffektiva 
och ekonomin ska vara 
i balans

-Uppnå en kostnadseffektiv verksamhet i enlighet 
med gällande lagstiftning inom befintlig budgetram.  
-Den direkta patient- och brukarnära tiden ska öka.
-Utveckla metoder för att undvika externa place-
ringar.
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Personal
Frisknärvaron har ökat något under året. Arbete med att ta fram en handlingsplan för att öka frisknärva-
ron pågår i samarbete med personalenheten.

90
91
92
93
94
95

Mars April Aug Okt Dec

Pr
oc

en
t

Frisknärvaro

2015 2016

740

760

780

800

820

Mars April Aug Okt Dec
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Tillsvidareanställda heltid

2015 2016

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160831

Budget
2016

Prognos
2016

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 83 83 86 84
Korttidsboende
-Antal helårsplatser
Vuxna 1 3 3 0
Barn o unga 7,2 6,8 10 7,0
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mät-

ning
Mätning i 

höst
>80% >80 %

Individ och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd 319 236 360 360
Antal vårddygn i hem för vård eller boende
- vuxna 4 300 1 936 2 500 2 800
- Barn 2 802 1 394 2 850 2 000
Antal vårddygn i familjehem 12 595 9 439 11 900 13 000
Minst andel nöjda i brukarenkät >90 % Ingen mät-

ning
>80 % >80 %
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Verksamhet Utfall
151231

Utfall
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Vård och Omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
- antal helårsplatser* 296 287 310 290
Korttidsplatser
- Antal helårsplatser* 17 15 20 18
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser* 2,8 2,0 1,0 2,0
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 
%)

6 723 4 448 6 960 6 700

Minst andel nöjda i brukarenkät >94,6 % Ingen mät-
ning

>80 % >80 %

Hälsa och stöd
Minst andel nöjda i brukarenkät 94,6 % Mätning i 

höst
>80 % >80 % 

* Utfall avser faktiska beläggningen, budget avser budgeterat antal platser.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
150831

Utfall
160831

Budget 
2016

Prognos
2016

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,8 -0,8 -1,2 -1,2 -
Gemensam verksamhet -14,2 -12,5 -18,2 -18,9 -0,7
Entreprenad -13,7 -12,3 -18,1 -18,1 -
Funktionsnedsatta och Soci-
alpsykiatri -80,9 -80,3 -121,8 -122,7 -0,9

Individ och Familjeomsorg -51,8 -39,5 -74,9 -65,2 9,7
Vård och Omsorg -179,8 -169,1 -251,7 -253,6 -1,9
Hälsa och Stöd -39,8 -55,0 -78,8 -83,5 -4,7
Summa -381,0 -369,5 -564,7 -563,2 1,5

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
progn/budg

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

Nämndsinvesteringar
Div nämndsinvesteringar -0,8 -1,5 -1,5 -
Summa -2,1 -15,3 -2,8 12,5

Verksamhetsmått, forts
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
150831

Utfall 
160831

Budget
2016

Prognos
2016

Intäkter 1 122,4 1 206,5 1 820,4 1 822,3
Kostnader -219,2 -243,6 -444,8 -409,7
(varav kapitaltjänst) (-0,2) (-0,3) (-8,6) (-10,1
Summa 903,2 962,9 1 375,6 1 412,6

Ekonomi 
Inom Finansiering och kommungemensam verksamhet beräknas en positiv avvikelse mot budget med 37,0 
mkr.

Skatteintäkter: Skatteintäkter är beräknat efter cirkulär 16:45 från Sveriges Kommuner och Landsting 
daterat 2016-08-15 och har en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr.

Finansnetto: Finansnettot förväntas bli 16,3 mkr bättre än budget. Finansnettot utgörs av skillnaden mel-
lan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är väldigt låg i Sverige. Kalkylerna för räntekostnaderna 
år 2016 gjordes under våren 2015. Under 2015 gjorde Riksbanken tre räntesänkningar ned till -0,35 %. 
Den aktuella reporäntan är -0,50 %. Den låga räntenivån har stor påverkan på kommunens finansnetto 
dels då 230,0 mkr av den totala låneskulden på 2 206,7 mkr har rörlig ränta, dels då flera lån med fast 
ränta har satts om under år 2015. 

I prognosen finns en förväntad utdelning på totalt 6,0 mkr från bolagen, vilket blir en finansiell intäkt i 
kommunen.

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

Oförutsett: Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett förväntas ge ett överskott med 4,4 mkr.

Pensionskostnader: Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett överskott med 2,0 mkr.

Personalförsäkringar: Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadpåslaget förvän-
tas ge ett överskott på 1,2 mkr.

Avskrivningar: Underskott för avskrivningar förväntas bli 1,5 mkr. Underskottet beror på att verksam-
heterna har behövt budgetkompensation för nya kapitaltjänstkostnader i större utsträckning än det var 
budgeterat.

Övrigt: Kommunen har erhållit 34,8 mkr i statsbidrag för flyktingmottagande, varav 2,7 mkr fördelades 
till 2015 och 32,1 mkr till 2016. Nämndernas sammanlagda bedömning är att under 2016 kommer mer-
kostnader och beviljade satsningar uppgå till sammanlagt 21,8  mkr. Således återstår 10,3 mkr av statsbi-
draget som blir resultatförbättrande i förhållande till budget med hela beloppet.
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