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Samverkan ska locka fler entreprenörer
En överhettad byggmarknad innebär svårigheter att finna entreprenörer till nybyggnation. 
Med en samverkansmodell ska Ystadbostäder locka nya samarbetspartner.

Succé för Sommarlov i Fridhem
Sommaren 2018 arrangerade Ystadbostäder Sommarlov i Fridhem. Under åtta kvällar 
erbjöds barn och vuxna en mängd roliga utomhusaktiviteter och fick möjlighet att umgås.

Boskola för en bra nystart
I samarbete med Ystads kommun driver Ystadbostäder boskola för människor som är nya i 
Sverige. Kursen täcker både praktiska tips och juridiska detaljer för hyresrättsinnehavare.

Ystadbostäder sponsrar ett levande Ystad
Ystadbostäder vill se ett levande Ystad som erbjuder något för alla. Företaget stödjer bland 
annat kulturevenemang, Ystad Sweden Jazz Festival, Ystad International Military Tattoo 
och Ystads spektakulära nyårsfirande.

Fossilfritt senast 2030
Ystadbostäder har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ. Företaget har åtagit sig att 
vara fossilfritt senast 2030 och minska sin energianvändning med 30 procent.

Växande intresse för boinflytande
Under 2018 har Ystadbostäder fortsatt sina satsningar på utökat boinflytande. 
Intresset är stort och ett flertal hyresgäster är engagerade i förvaltningen.

Bästa möjliga tillgänglighet
Ystadbostäder fortsätter utveckla sin service. Från 2018 erbjuder företaget en mängd 
tjänster digitalt och har samtidigt förbättrat sina telefontider.

Förtätningen av Fridhem fortsätter
Ystadbostäder planerar att bygga 40 nya vindslägenheter på Fridhem. De fyra första  
lägenheterna stod klara sommaren 2018 och arbetet fortsätter 2019.

Fortsatta satsningar på underhåll
Ystadbostäder följer sin långsiktiga plan för underhåll och har under 2018 utfört ett  
stort antal åtgärder. Arbetet genomförs med så små störningar som möjligt.
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Innehåll
2018 i korthet

Ystadbornas eget 
bostadsföretag

Ystadbostäder är Ystads kommuns bostadsföretag. Vi äger och förvaltar ett  
60-tal fastigheter med hyreslägenheter för Ystadbor, samt kommersiella lokaler  
åt Ystads företagare. Ystadbostäder utvecklar och bygger även nya bostäder.  
En fjärdedel av våra hus tillhör Ystads karaktäristiska kulturfastigheter, och som  
Ystadbornas eget bostadsföretag ser vi det som vår självklara uppgift att bidra till  
Ystads varumärke. Oavsett om du har en liten familj eller en stor, vare sig du är ung,  
gammal eller mitt emellan ska du som bor hos Ystadbostäder känna att du trivs,  
att du är trygg och att du blir väl omhändertagen.  

Upptäck det goda livet, välkommen till Ystad!



Samverkan 
– rätt väg för 
Ystads expansion

Ystad	befinner	sig	i	en	utvecklings-	och	genomförandefas,	med	ett	flertal	 
nybyggnadsprojekt startklara. En överhettad byggmarknad har inneburit  
svårigheter att hitta entreprenörer. Med en samverkansmodell ska  
Ystadbostäder stärka sin attraktivitet. Ett ökat intresse under hösten  
visar att samverkan är rätt väg att gå.

Ystadbostäder ägs av Ystads kommun och 
vårt huvudsakliga uppdrag kan delas i två 
delar. Dels ska vi förvalta våra befintliga 
fastigheter, vilket bland annat innefattar ett 
stort antal kulturfastigheter av stor bety-
delse för Ystads varumärke, och samtidigt 
värna våra hyresgästers trivsel och trygg-
het. Dels ska vi producera nya hyresrätter i 
en omfattning som bidrar till kommunens 
planerade befolkningstillväxt på cirka 1 %  
per år, vilket för bolagets del motsvarar 
cirka 50 bostäder per år.

Stora utmaningar för liten aktör
Den största utmaningen är inte att hyra 
ut de bostäder vi bygger. Allt fler får upp 
ögonen för Ystad som trygg och trivsam 
boplats. Ystad har storstadens alla fördelar 
i den lilla stadens förpackning och blir allt 
mer attraktivt för både privatpersoner och 
företag.

Däremot är det en utmaning att locka entre- 
prenörer som vill hjälpa oss att förverkliga 
våra nybyggnadsprojekt. Nyproduktionen 
av bostäder är fortfarande stark i Skåne och 
i högkonjunktur tycks entreprenörerna 
föredra byggprojekt inriktade på storstäder,  
bostadsrätter och privata företag.

Nyproduktion tar stora resurser i anspråk 
i vår organisation, inte minst personellt. 
Därför är det av stor vikt för oss att inte 
fastna i resultatlösa upphandlingar. I stället 
ska vi bygga långsiktiga samarbeten med 
parter som är genuint intresserade av att 
samarbeta med oss och delta i upphand-
lingar som spänner över längre tid, upp till 
fyra år. Därför har vi under hösten 2018 
flyttat vårt fokus från traditionell total-
entreprenad till strategisk samverkan.

Strategisk samverkan – rätt väg
Något förenklat innebär en totalentre-
prenad att vi som beställare inledningsvis 
lägger lång tid på att ta fram ett beräk-
ningsunderlag som sedan används till att 
ta in anbud, i syfte att finna lägsta möjliga 
pris. Priset i sig är inte fast om inte arbetet 
följer ursprungsplanen exakt, vilket sällan 
är möjligt. Längs vägen uppstår ändringar 
eller tillägg och risken för meningsskiljak-
tigheter, ofta rörande prislappen, är stor.

I en strategisk samverkan är samtliga 
berörda entreprenörer delaktiga redan på 
planeringsstadiet. Ritningar, underlag och 
handlingar tas fram tillsammans och när 
vi är överens om utförandet formuleras en 
prislapp som alla kan stå bakom. Förde-
larna med strategisk samverkan är många. 
Vi får in byggkunskapen mycket tidigare 
i projekten, entreprenörer kan diskutera 
alternativa lösningar direkt med arkitek-
ten, vi minimerar risken för kostsamma 
överraskningar, alla känner delaktighet 
och vi jobbar mot samma mål.

Det blir inte nödvändigtvis billigare 
initialt, arbetsmodellen ger i första hand en 
bättre väg fram till målet. Sannolikheten 
att slutkostnaden stämmer med beräkning-
arna är däremot avsevärt högre. Vid mer 
långsiktiga upphandlingar, som kanske 
innefattar flera projekt, kan vi tillsammans  
med våra entreprenörer effektivisera 
samarbetet och sänka kostnader över tid. 
Under hösten har vi bjudit in ett flertal 
entreprenörer till samtal. Mötena har varit 
mycket givande och vi ser ett ökat intresse 
för att samarbeta med Ystadbostäder. 

Fem pågående byggprojekt
För närvarande har vi fem byggprojekt som 
är startade eller under planering. Under 
2019 inleder vi bygget av Grundström 
i Bellevueparken, ett punkthus om åtta 
våningar. Därefter följer Kokillen, en spek-
takulär fastighet med stora terrasser vid 
havet, samt Arboristen, Mammutträdet och 
Abrahams fält som alla tre är del av Ystads 
nya gröna stadsdel, Ystad Trädgårds-
stad. På Fridhem pågår löpande etappvis 
nybyggnad av vindslägenheter.

Satsningar på trivsel och hälsa
Som ny vd för Ystadbostäder vill jag som  
en del av vårt förvaltningsuppdrag värna 
trivsel och trygghet hos våra hyresgäster. 
Men lika viktigt för verksamheten är att 
alla våra medarbetare mår bra. Jag före-
språkar gärna arbetsglädje och gemensamma 
aktiviteter, inte minst med en touch av 
friskvård. Genom att höja medvetenheten 
om kost och hälsa på företaget och aktivera 
oss tillsammans kan vi gemensamt bidra 
till ökat välmående, lägre sjukfrånvaro och 
fler skratt på jobbet. Som exempel ska vi 
arbeta långsiktigt med vår gemensamma 
arbetsmiljö men också lyfta vardagen  
med små events som hälsoföredrag, hälso- 
utmaningar eller träffar med personliga 
tränare. Det blir både roligt och nyttigt.

Jag vill rikta ett stort tack till Ystads kom-
mun och vår styrelse för förtroendet att få 
leda Ystadbostäders verksamhet. Och jag 
vill samtidigt tacka kunder, partners och 
medarbetare för en positiv start på vårt 
samarbete. Jag ser fram emot att fortsätta 
Ystadbostäders utveckling och expansion 
tillsammans med er.

Pehr Carlberg, VD
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I Ystad samsas storslagna musikevenemang,  
teateruppsättningar och konstutställningar med 
Lilla tåget, glittrande julskyltningar och spännande 
stadsvandringar.

– I Ystad finns kulturen överallt tack vare fina ini-
tiativ av Ystads kommun, stadens fastighetsägare, 
Citygruppen och inte minst Ystads alla entre-
prenörer och konstnärer, säger Helén Nyquist, 
marknadschef på Ystadbostäder. Ystadbostäder är 
gärna med och sponsrar. Vi vill se ett levande Ystad 
som erbjuder något för alla, unga som gamla, för 
våra hyresgäster och inte minst för de tusentals 
turister som kommer varje år.

Ystad har en av Europas äldsta och vackraste stads-
kärnor. Stadens historia är ständigt närvarade och 
nästan varje hus har en egen berättelse.

– Det ingår i vårt uppdrag att bevara och förvalta 
Ystads kulturarv och att stärka varumärket Ystad. 
Därför är det inte bara ett nöje utan också vårt 
ansvar att sprida alla sanningar och skrönor om 
våra gamla byggnader. Det gör vi bland annat via 
Turistbyråns stadsvandringar i korsvirkesstaden 
och genom att vi skyltar upp husen med historiska 
berättelser. 

Stadsvandringarna har numera sällskap av en app 
som Föreningen Ystad Skulpturpark tagit fram i 
samarbete med Sparbanken Syd och Ystads kom-
mun. I appen presenteras stadens offentliga konst.

– Appen berättar utförligt om varje konstverk och 
gör det lätt att hitta rätt verk på rätt plats. Ett per-
fekt nöje både för semesterfirare och helgflanörer.

– Den som vill göra en lite mer lättsam och barn-
vänlig sightseeing åker istället Lilla tåget som varje 

sommar kör två uppskattade turer, en i stads- 
kärnan och en som går ut till Sandskogen.

Ystad har också ett rikt musikliv där Ystad Sweden 
Jazz Festival är ett av dragplåstren. Under fem dagar 
varje sommar bjuder festivalen på ett stort antal 
musikevents mitt i Ystads unika stadsmiljö. Under 
2018 lockade jazzfestivalen 10 000 besökare.

– Minst lika känd som jazzfestivalen är Ystad In-
ternational Military Tattoo, säger Helén Nyquist. 
Genom åren har ett sjuttiotal kårer från hela 
världen förgyllt Ystad med elegant koreograferade 
musikföreställningar i spektakulär ljussättning.

Ystads teater är också en riktig skönhet, uppförd 
i slutet av 1800-talet och idag den enda svenska 
teatern, utöver Drottningholms slottsteater, som 
har ett äkta kulissmaskineri med en unik samling 
av originalfonder och kulisser. Upp till 40 000 
kulturintresserade från hela världen besöker 
teatern varje år, för både skratt och tårar.

– Ystads teater är en central samlingspunkt för 
kulturlivet i regionen. Här förenas en mängd olika 
kulturinriktningar, artister och personligheter. 
Teatern ordnar cirka 170 föreställningar varje år, 
med alltifrån klassiska konserter och opera till 
populärmusik, jazzkafé, drama och humor. 

Ett populärt inslag i stadsbilden är det årliga nyårs-
firandet som arrangeras av Citygruppen.

– Varje nyårsafton vallfärdar alla Ystadbor till 
Hamntorget där det bjuds på nyårstal, traditions-
enlig ”Ring, klocka ring” och ett fantastiskt fyr-
verkeri till musik – som också direktsänds i radio. 
Magiskt vackert och bästa tänkbara sätt att fira in 
ett nytt kulturår i Ystad på, säger Helen Nyquist.
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Ett kulturliv med 
något för alla

Foto: H
arri Paavolainen

Ystad är känt för sina 
långa	stränder,	sin	
vackra	stadskärna	 
och	sitt	behagliga	 
småstadsliv. Men  
Ystad	erbjuder	också	
ett internationellt 
erkänt	kulturliv,	fyllt	
av	konst,	musik,	teater	
och	historia.	Kulturlivet	
drivs	av	många	aktörer,	
ofta	i	samarbeten,	 
och	Ystadbostäder	
är	såklart	med	och	
bidrar.



– Ystad är en av de bästa 
platserna i landet att 
bo på, inte minst som 
nyinflyttad till staden, 
säger Helén Nyquist, 
marknadschef på 
Ystadbostäder. Här är de 
flesta bostadsområden 
och skolor likvärdiga, 
vilket ger goda förut-

sättningar för alla att skaffa sig ett bra liv och bra 
relationer. Samtidigt är det viktigt att vi jobbar 
förebyggande med sociala frågor för att säkerställa 
att våra hyresgäster trivs och att vi har en hög nivå 
av trygghet och gemenskap.

I samarbete med SFI driver Ystadbostäder en 
boskola för människor som är helt nya i Sverige. 
Det kan låta banalt men det är stor skillnad, både 
praktiskt och juridiskt, på att bo i hyresrätt i  
Sverige jämfört med en lägenhet i andra länder.

– För en person som precis kommit till Sverige 
blir den egna bostaden oerhört betydelsefull. Att 
förlora bostaden på grund av en teknikalitet eller 
en kontraktsfråga kan innebära en social katastrof. 
Vårdnadsplikten i hyresrätten är stor i Sverige och 
det är mycket att tänka på som hyresgäst.

Ystadbostäder hjälper hyresgästerna med 
praktiska ting som hur tvättstuga och tidbok-
ning fungerar, vad som gäller för städning och 
trappstädning, hur man rensar sin ventilation 
och sköter om sin brandvarnare. På kursen pratas 
också allmänt om sociala frågor. Det är inte helt 
lätt att komma som ny och vara insatt i alla skrivna 
och oskrivna regler.

– Men allra viktigast är att känna till sina skyldig-
heter och rättigheter som kontraktsinnehavare. 
Till exempel hur man gör när man vill flytta till en 

större bostad eller byta lägenhet med någon 
annan. Alla hyresgäster bör ha bra kunskaper för 
att kunna påverka sin framtida bostadskarriär.

– Som en uppföljning på boskolan gör vår bo-
sociala samordnare också hembesök tillsammans 
med socialförvaltningen. Ett mycket uppskattat 
initiativ där vi kollar så att alla har det bra och vet 
hur allting funkar. Kunderna får också möjlighet 
att ställa frågor eller bara prata en stund.

Under sommaren 2018 har Ystadbostäder också 
startat projektet Sommarlov i Fridhem tillsammans 
med KFUM och Röda korset. Syftet med projektet 
är att få hyresgästerna att vara utomhus mer och 
dra större nytta av fastigheternas gårdar.

– Våra gårdar erbjuder gott om grillplatser, 
lekplatser och gräsmattor – perfekta platser för 
umgänge och för att lära känna sina grannar på 
ett otvunget sätt, säger Helén Nyquist. Under åtta 
veckor ordnade vi lika många aktiviteter för att ge 
barn och vuxna en chans att komma ut och träffa 
varandra.

I samarbete med föreningslivet fick hyresgästerna 
prova på att vara clown, att spela volleyboll eller 
fotboll, måla på klotterplank, renovera möbler, 
pyssla med pärlor och mycket mer. Till Sommarlov 
i Fridhem togs också 60 odlingslådor fram som 
Ystadsbostäders kunder kan låna till kryddor,  
sallad eller blommor.

– Till varje sommarlovskväll kom över 100 besö-
kare vilket visar att aktiviteterna var uppskattade. 
Gemenskap och trygghet är inget vi löser med 
enskilda insatser. Det är ett kontinuerligt arbete 
och flera av våra projekt är årligen återkommande. 
Sommarlov på Fridhem blev en stor succé och  
kommer självklart tillbaka 2019.

En bra start på 
det nya livet!

Storsatsning på  
tillgänglighet 

Ystadbostäder strävar 
hela tiden efter att 
förbättra sin service 
och har under 2018 nått 
rekordnivå sett till sin 
tillgänglighet. Företaget 
har uppgraderat samt-
liga digitala system för 
service och felanmälan. 
Nu kan kunderna se  
fakturor, få e-faktura, 
skapa autogiro, anmäla 
fel och brister, ställa sig i 
kö och mycket mer – allt 
med hjälp av Mina sidor 
och mobilt bank-id. Sam-
tidigt har Ystadbostäder 
förenklat kontaktvägarna 
så att det blir lika smidigt 
för dem som inte vill 
använda Internet. Nu 
finns bara ett nummer 
att ringa för alla sorters 
ärenden och telefontiden 
har utökats, framför allt 
för felanmälningar som 
nu går att göra dygnet 
runt.
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Många människor söker sig till Sverige för en bättre och tryggare tillvaro. 
Som hyresgäst i nytt land är det mycket att tänka på och det kan vara en  
utmaning att finna gemenskap bland nya grannar. Ystadbostäder driver  

flera trivsamma projekt för att hjälpa nya svenskar tillrätta.  
Allt för att göra nystarten både enklare och roligare.



Redan 2009 startade SABO (Sveriges Allmännyt-
tiga Bostadsföretag) Skåneinitiativet tillsammans 
med 105 av branschens fastighetsägare. Målsätt-
ningen då var att minska energiförbrukningen 
med 20 procent, något som Ystadbostäder klarade 
med råge.

– Nästan alla våra fastigheter var redan då anslutna 
till fjärrvärme, en klimatsmart uppvärmnings-
form, säger Mathias Nilsson, teknisk chef på 
Ystadbostäder. I Ystad eldas fjärrvärmeverket 
nästan uteslutande med GROT, ett förnyelsebart 
biobränsle som består av trädtoppar och grenar 
som blir över vid skogsavverkning. Endast 2 
procent av bränslet är fossilt och används bara på 
riktigt kalla vinterdagar. Under Skåneinitiativet 
sänkte företagen gemensamt sin förbrukning med 
4,7 TWh, lika mycket som årsproduktionen i en 
mindre kärnreaktor.

Hösten 2018 följde SABO upp satsningen med 
ännu ett upprop, Allmännyttans klimatinitiativ, 
med målet att de allmännyttiga företagen ska vara 
fossilfria senast år 2030 och att de ska minska sin 
energianvändning med 30 procent. Ystadbostäder 
är självfallet med.

– Inom klimatinitiativet kan bostadsföretagen ar-
beta med tre frivilliga fokusområden för att minska 
sina koldioxidutsläpp: Effekttoppar och förnybar 
energi, krav på leverantörer och klimatsmart 
boende. Vi kan själva styra vår insats beroende 
på var vi har störst möjlighet att göra skillnad. Vi 
ingår också i nätverk där vi kan dela med oss av 
goda exempel.

– Alla som deltar ska kunna sätta egna mål som 
redovisas öppet inom initiativet. När totalen sum-
meras är ambitionen att vi ska nå de övergripande 

målen tillsammans. Tack vare samarbetet kan vi 
också agera gemensamt och kraftfullt för att driva 
på klimatomställningen.

På Ystadbostäder är miljö- och hållbarhetsfrågor 
inom de tre fokusområdena ständigt aktuella. Det 
kan handla om upphandlingar där företaget ställer 
krav på sortering av byggavfall, logistikfunktioner 
och fossilfria transporter. Det kan också handla om 
hur Ystadbostäder ska bygga klimatsmart.

– Ett exempel är våra lägenheter på Köpingebro 
som är konstruerade som lågenergihus, säger  
Mathias Nilsson. Bostäderna har dubbel isolering 
och uppvärmning via jordvärme. Vi återvinner  
värmen och vi har solpaneler på taken. Dessutom 
är alla vitvaror lågenergialternativ, allt för att 
minska energiåtgången.

Som liten bostadsaktör måste satsningarna gå att 
försvara ekonomiskt men i alla nybyggnationer 
är målsättningen att överträffa Boverkets krav på 
energiförbrukning. Likaså att implementera ny, 
hållbar teknik där det är möjligt.

– Havsblick, som stod klart 2017, är ett annat 
exempel på nybyggnation med höga målsätt-
ningar för energianvändning. Och för närvarande 
planerar vi den nya stadsdelen Ystad Trädgårds-
stad. Där kretsar hela området kring hållbara val. 
Visionen är ett grönt och nästan bilfritt område 
som uppmuntrar till cykelanvändning. Dessutom 
vill vi se att byggherrarna prioriterar miljö och 
klimat på en mängd olika sätt, till exempel genom 
solcellsanläggningar, laddstolpar för elbilar, 
dagvattenavrinning, odlingslotter och gröna tak, 
säger Mathias Nilsson. 

Bostäder	och	lokaler	
står	för	cirka	en	tredje-
del av Sveriges energi-
förbrukning. Företag 
som Ystadbostäder har 
stor påverkan på klima-
tet,	och	uppvärmning	
är den största boven. 
Ystadbostäder söker 
därför ständigt nya 
vägar att minska sin 
miljöpåverkan. Hösten 
2018	gick	företaget	
med i Allmännyttans 
klimatinitiativ	och	har	
bland annat åtagit sig 
att vara helt fossilfritt 
senast 2030.
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Bättre gemenskap med boinflytande
Ystadbostäder vill öka kundernas boinflytande och ser gärna 
att hyresgästerna engagerar sig i förvaltningen. Kunderna 
väljer själva hur, och om, de vill delta. Det kan handla om träd-
gårdsskötsel, gräsklippning, trappstädning eller utformning 
av närmiljön. Intresset är stort och satsningen leder dels till 
bättre förvaltning eftersom hyresgästerna är väl insatta i sina 

områden, och dels till högre trivsel när de boende får tillfälle 
att lära känna varandra. Under 2018 har hyresgästerna bland 
annat deltagit i utformning av utemiljöer, mörkervandringar i 
syfte att förbättra utebelysning samt förebyggande informa-
tionsträffar tillsammans med räddningstjänsten.

Ystadbostäder 
tar initiativ för 

klimatet



Ystads centrum ligger 
än idag innanför den 
ursprungliga stads-
bildningen och ramas 
in av stadens portar: 
Västerport, Norreport, 
Österport – och hamnen 
som porten mot havet 
i söder. Staden har sitt 
ursprung på 1100-talet 

och stadskärnan är till stor del uppförd under sen 
medeltid. I Ystadbostäders bestånd finns många av 
stadens äldsta korsvirkeshus, som Änglahuset från 
1573, men också flera vackra byggnader från det 
välbärgade 1800-talet.

– Vi har ett unikt förvaltningsuppdrag, säger Peter 
Kruus, förvaltningschef på Ystadbostäder. Ystads 
stadskärna är internationellt välkänd. Korsvirkes-
staden är ett betydelsefullt dragplåster, dels för  
alla som vill bosätta sig här, och dels för de hundra-
tusentals turister som strosar på Ystads gator varje 
sommar. Vi brukar säga att det ingår i vårt uppdrag 
att vårda inte bara byggnaderna i sig, utan också 
Ystads varumärke.

Ystadbostäder har tagit fram en långsiktig under-
hållsplan som uppdateras kontinuerligt. Planen 
ligger till grund för en större underhållssatsning  
i hela företagets bestånd.

– Bland annat jobbar vi fortlöpande med att  
förbättra inomhusklimatet i våra fastigheter.  
Vid återkommande ventilationskontroller får vi 
reda på eventuella brister i ventilationssystemen 
och kan åtgärda dessa.

Trygghet och säkerhet är också högt prioriterat 
och därför täcker underhållsplanen även utemiljöer 
och utebelysning.

– På Fridhem har vi bytt ett stort antal armaturer 
under hösten. Den nya belysningen har blivit ett 
stort lyft och samtidigt förbättrat både trivsel och 
trygghet på området.

Att förvalta kulturfastigheter är en stor utmaning 
jämfört med moderna byggnader. De är tekniskt 
mer avancerade att sköta och alla processer 
måste hanteras varsamt. Arbetet kräver också stor 
kunskap kring historiska byggnader och äldre 
byggnadsteknik.

– Korsvirkeshusen är allas vår gemensamma 
angelägenhet, säger Peter Kruus. Därför görs 
renoveringarna alltid i nära dialog med Ystads 
stadsantikvarie och ofta i samarbete med special-
utbildade hantverkare. Det kräver fingertopps-
känsla att arbeta med ett korsvirke som kanske är 
flera hundra år gammalt.

– Alla vi som jobbar på Ystadbostäder ser det som 
en förmån att få arbeta med kulturfastigheterna 
och känner både stolthet och ansvar. Ibland får 
arbetet nästan museiala dimensioner. Som exempel 
måste vi bevara och underhålla alla gamla skor-
stenar i centrum, även om de inte längre används. 
Skorstenarna betraktas som en betydelsefull och 
karaktäristisk del av den äldre stadsbilden.

– För hyresgästerna innebär underhållsarbetet 
att det under en period rör sig många hantverkare 
ute på våra områden. Vi prioriterar alltid att det 
är trivsamt, rent, snyggt och tryggt och försöker 
genomföra arbetet med så små störningar som 
möjligt. Den som känner sig osäker i mötet med 
våra hantverkare kan alltid begära en legitimation. 
Alla våra entreprenörer är skyldiga att presentera 
sig och är väl insatta i värdet av goda relationer med 
våra hyresgäster, säger Peter Kruus.

Första vinds-
lägenheterna 
på Fridhem 
klara 
Fridhem är ett lummigt 
bostadsområde med låga 
flerfamiljshus som ligger 
nära Ystads Sandskog, ett 
av södra Sveriges mest 
kända naturreservat. 
Ystads Sandskog är ett 
omtyckt rekreationsom-
råde med höga natur- 
värden och de boende på 
Fridhem har nära till både 
havsbad, motionsslingor 
och vackra strövområden. 
Ystadbostäder har startat 
en förtätning av området 
och planerar att bygga  
40 moderna vindslägen-
heter. Lägenheterna  
kommer i tre varianter 
med två rum och kök,  
takkupor och öppen 
planlösning. Under 
renoveringen får Fridhem 
även nya tak och fiber-
uppkoppling. De första 
fyra lägenheterna blev 
klara 2018 och nästa fyra 
påbörjas 2019.

Ystad har en av Europas äldsta och bäst bevarade stadskärnor, till stor del  
uppförd under medeltiden. Ur kulturhistoriskt hänseende är ungefär en fjärdedel av  
Ystadbostäders byggnader ovärderliga och flera av dem återfinns på Länsstyrelsens bevarandelista.  
Företaget gör för närvarande stora satsningar på underhåll i sitt bestånd och det gäller att gå varsamt fram.

Unik kulturskatt  
kräver varsamt  
underhåll

12
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Våra fastigheter

Miljövänliga hyresrätter
Köpingebro	ca	10	km	österut

 1 Fridhem 1
 8 Alrunan 1
 7,9 Ystad	3,	4
 10 Domar 23
 11 Malmö	4
 12 Torna 2
 13 Köpingebro	6:104
 15 Åkerblom 2
 16 Thorsson Östra 21
 18,19,20 Disa	1,	3,	4
 21 Håkan V. 9
 22 Yngve	4
 23 Johan	44
 24 Zephyr V. 8

 26 Christina	14
 27 Håkan V. 11
 25,28,32 Brigitta	27,	33,	35
 29 Xerxes 1
 30 Östman 2
 31 Eliasson 2
 33 Johan	45
 35 Östman 1
 36 Christina	15
 37 Tengberg 11
 38 Eliselund 1
 39 Resen 1
 41 Eskilsson 9
 42 Grundström 1

 50 Pernilla	14
 51 Lovisa 18
 52 Niorder 7
 53 Lichton	1
 54 Pernilla 13
 45,55 Ulrika	7,	Thora	9
 56 Backus	N.	11
 57 Pernilla	15
 58 Qvist 1
 46,47,59 Lovisa	20,	24,	Olivia	1
 60 Ceres 1
 48,49,61 Backus	S.	20,	Apollo	7,
  Wilhelmina 10
 62 Pernilla 16

 63 Blåtand 2
 64 Thott 1
 65 Sorgenfri 1
 67 Solliden 8
 68 Edvinshem 2:26
 66,69 Ronja	1,	Pippi	Långstrump	1
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Ekonomiska fastighetsuppgifter
Fastigheternas värdeår, bokförda värden och taxeringsvärden per 2018-12-31

Uthyrningsobjekt
Bostadslägenheter, lokaler, garage- och bilplatser uppdelade efter fastighetsområde per 2018-12-31

BOKFÖRDA VÄRDEN (tkr) TAXERINGSVÄRDEN (tkr) BOSTÄDER LOKALER GARAGE BILPLATSER

FASTIGHETSOMRÅDE Värdeår
Anskaffnings- 

värde
Ackumulerade 

avskrivningar
Bokfört  

restvärde Byggnad Mark Totalt
 1 RoK 

antal
2 RoK 
antal

3 RoK 
antal

4 RoK 
antal

≥  5 RoK 
antal antal bly kvm

medelbly 
kvm

Hyresnivå 
kr/kvm antal kvm antal kvm

 
antal

Fridhem 1 1973 68 808 -34	729 34	079 106 820 45	870 152	690 60 61 98 25 9 253 16	358 65 910 101 1 700 113
Alrunan 1  1 321 -550 772  1 254  
Ystad 3, 4 1991 12	795 -4	540 8	255 17 931 7	594 25	525 10 27 37 2 133 58 1	046 2 38 3
Domar 23 2006 32 983 -6	872 26 112 17	874 5	848 23 722 5 7 3 1 16 1	437 90 1	294 3 517  
Malmö 4 2007 131	084 -24	294 106 791 75	458 17 800 93	258 38 46 5 89 6	532 73 1	342 77 1 082 10
Torna 2 2008 17	435 -2	907 14	528 8 200 1 711 9 911 1 694  
Köpingebro 6:104 2011 31 763 -4	010 27	753 11	552 1	491 13	043 5 10 4 19 1	513 80 1	385 10 160 10
Åkerblom 2 2014 35	128 -3	386 31	742 16 016 3 628 19	644 16 16 981 61 1 723 5 75  
Thorsson Östra 21 2014 60 216 -5	865 54	351 20	400 4	496 24	896 14 19 33 1	635 50 1	459 1 669 30
Disa 1, 3, 4 1961,	1970,	2014 17 370 -2	469 14	901 10	357 4	081 14	438 6 7 3 2 1 19 1	105 58 939 2 156  
Håkan V. 9 1965 1 301 -588 713 5	800 2 908 8 708 3 4 3 1 11 945 86 879  
Yngve 4 1966 4	607 -1	862 2	745 7	364 3 962 11 326 5 2 2 3 12 979 82 869 2 64 14 245 5
Johan 44 1966 2	025 -1	128 898 7	014 3 610 10	624 1 8 2 3 14 898 64 912 5 285 37
Zephyr V. 8 1963 3	443 -1	524 1 919 4	066 1 888 5	954 3 3 4 1 11 630 57 896 1 50 7
Christina 14 1971 2	517 -1	626 891 13	490 6 600 20 090 6 5 11 2 1 25 1	944 78 891 21 544  
Håkan V. 11 1971 1	595 -940 656 7	400 3	434 10	834 1 12 1 3 17 1	164 68 914 16
Brigitta 27, 33, 35 1972,	1974 3 206 -1	759 1	447 11	050 5	432 16	482 13 6 3 2 24 1	665 69 943 4 20 8
Xerxes 1 1950 2	480 -1	010 1	470 3	365 1	421 4	786 2 2 4 313 78 967 2 177 5
Östman 2 1978 2	568 -1	158 1	410 4	451 1	650 6 101 12 12 600 50 1 029  
Eliasson 2 1960,	1973 4	821 -1	531 3 290 6	695 2 327 9 022 8 12 20 843 42 1 113 4 73  
Johan 45 1980 14	461 -5	553 8 908 16	656 7 260 23 916 3 10 15 4 32 2 108 66 1 036 4 141  
Östman 1 1990 11	427 -5	262 6	165 8 800 2 816 11 616 6 12 18 1	115 62 1 063 5
Christina 15 1991 7 720 -3	296 4	424 4	849 1	454 6 303 1 1 2 4 327 82 1 077  
Tengberg 11 1992 3 982 -1	691 2 291 3 302 880 4	182 1 400  
Eliselund 1 1993 14	092 -5	739 8	352 12 600 4	235 16	835 28 28 1	540 55 1 086 27
Resen 1  777 -282 495 1 217  
Eskilsson 9 1987,	1989 3	502 -1	366 2 136 7 618 2	985 10 603 7 6 1 14 1	085 77 977 16
Grundström 1 1971,	2002,	2003 52	698 -16	143 36	555 49	900 14	932 64	832 8 32 20 20 80 5	337 67 1 166 22 336 58
Pernilla 14 1930 4	161 -758 3	404 2 920 1 621 4	541 2 5 2 9 463 51 890  
Lovisa 18 1930 1 928 -549 1 380 2	506 1	473 3 979 1 2 3 322 107 830 2 198  
Niorder 7 1957 5	213 -1	625 3	588 4	896 2 632 7	528 4 4 2 10 752 75 875  
Lichton 1 1983,	2017 106	148 -5	749 100 399 48	910 14	000 62 910 9 52 11 5 77 4	352 57 1 312 2 950 58
Pernilla 13 1961 879 -397 482 992 503 1	495 1 2 3 126 42 954 1 37  
Ulrika 7, Thora 9 1963 3 382 -1	694 1 688 13	528 7	152 20 680 5 13 14 2 34 2	043 60 887 19
Backus N. 11 1967 3	143 -1	882 1 260 10	655 4	970 15	625 20 20 1	657 83 876 17 360 23
Pernilla 15 1970 536 -325 211 3	501 1	856 5	357 1 4 3 8 511 64 887 4 67  
Qvist 1 1970 3 273 -1	366 1 907 4	893 2	450 7	343 2 12 14 699 50 927  
Lovisa 20, 24, Olivia 1 1972,	1973 11	507 -3	900 7 607 17	957 8	450 26	407 2 10 16 2 30 2 188 73 937 3 472  
Ceres 1 1974 5	463 -1	732 3 731 5	600 2 870 8	470 2 6 1 2 1 12 820 68 925 16
Backus S. 20, Apollo 7, Wilhelmina 10 1975,	1977 20 689 -10	171 10	518 52	858 24	056 76	914 11 53 41 4 109 7	248 66 956 3 34 2 40 64
Pernilla 16 1988 26 696 -12	995 13 701 25	699 9 600 35	299 2 15 13 7 2 39 2 802 72 1 110 84 1	758  
Blåtand 2 4	771 -2	092 2 679  1 400  
Thott 1 4	134 -1	734 2 399  1 400  
Sorgenfri 1 1994 24	126 -8	218 15	908 13 800 5	400 19 200 7 9 7 1 24 1	586 66 1 077 6
Solliden 8 1992 14	935 -5	879 9	056 13	156 4	065 17 221 8 14 22 1	614 73 1	044 22 400 6
Edvinshem 2:26 2010 75	978 -11	232 64	746 53	103 11 366 64	469 14 22 10 46 3	526 77 1	497 1 603 28 448 29
Ronja 1, Pippi Långstrump 1 2006 52	309 -10	485 41	824 30	975 7	945 38 920 8 21 6 35 2 839 81 1	314 11 200 22

SUMMA 915 398 -224 862 690 536 764 977 270 722 1 035 699 174 542 434 128 25 1303 86 733 67 1 080 65 7 208 401 7 055 593
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

556073-8857  AB YSTADBOSTÄDER
Bolagsstyrelsen	och	verkställande	direktören	för	AB	Ystadbostäder,	
med	säte	i	Ystad,	får	härmed	avge	följande	årsredovisning	för	 
verksamhetsåret	2018-01-01	–	2018-12-31.

KONCERN
AB	Ystadbostäder	ingår	i	en	koncern	som	ägs	av	Ystads	kommun	
och	moderbolaget	är	Ytornet	AB	med	organisationsnummer	
556670-9811.

STYRELSE
Bolagsstyrelsen,	som	är	utsedd	av	kommunfullmäktige	i	Ystad,	 
har	under	verksamhetsåret	varit:	Lars	Wollin	(ordförande),	 
Ingemar	Andersson	(vice	ordförande),	Jan	Axlund,	Hans	Christerson,	
Niklas	Gran,	Cecilia	Magnusson-Svärd	och	Sven	Wollmer.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör har under året varit: 
Fredrik	Millertson	(under	perioden	2018-01-01	–	2018-09-30)	 
och	Pehr	Carlberg	(under	perioden	2018-10-01	–	2018-12-31).

ADMINISTRATION
Förutom	bolagsordningen	har	ägardirektiv	respektive	styr-	och	 
ledningsdokument,	utfärdade	av	Ystads	kommun,	legat	till	grund	 
för	styrelsens	arbete.	Därtill	finns	en	arbetsordning	för	styrelsen	och	
en	instruktion	för	VD.	Firmatecknare	har	varit	styrelsens	ledamöter	
och	VD,	två	i	förening.	Styrelsen	har	under	året	hållit	10	st.	protokoll-
förda sammanträden.

REVISORER
Revisorer	och	revisorsersättare	utses	av	bolagsstämman	och	har	 
under året varit: auktoriserade revisor Thomas Hallberg med  
suppleant Daniel Lantz.

Lekmannarevisorer	utses	av	kommunfullmäktige	och	har	under	 
året	varit:	Bruno	Andersson	och	Ronny	Persson.

ORGANISATIONSANSLUTNING
Bolaget	är	anslutet	till	Sveriges	Allmännyttiga	Bostadsföretag,	 
SABO,	och	till	Fastighetbranschens	Arbetsgivarorganisation,	 
Fastigo. Dessutom är bolaget medlem i andelsföreningen  
Skånehem	och	i	inköpsföreningen	HBV.

FÖRVALTADE FASTIGHETER
Vid	årets	utgång	ägde	och	förvaltade	bolaget	1	303	st.	bostäder,	 
65	st.	lokaler,	401	st.	garage-	och	593	st.	bilplatser.	Ägda	och	 
förvaltade	fastigheter	redovisas	i	tabell	på	sidan	16–17.

Omflyttningen	har	under	året	uppgått	till	11,6	procent	 
(11,5	procent	2017).

PÅGÅENDE BYGGPRODUKTION
Projekt Grundström: planerad nybyggnation av 36 lägenheter. 
Överenskommelse om riktpris för uppförande av byggnaden i en 
samverkansentreprenad	med	entreprenör	gjordes	precis	innan	 
årsskiftet	och	entreprenadkontrakt	kommer	att	skrivas	i	början	av	
2019 samt kommer ny ansökan om bygglov att lämnas till Myndig-
hetsnämnden. Planerad byggstart i andra halvan av 2019.
Projekt Kokillen: pågående	planering	och	projektering	för	ny-
byggnation	av	52	lägenheter	i	två	huskroppar.	Projektet	kommer	
att handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekten 
Mammutträdet	1	och	Abrahamsfält	1	samt	ytterligare	ett	odefinierat	
projekt under våren 2019. Byggstart för Kokillen kan komma att ske  
i slutet av 2019.
Projekt Ystad Trädgårdsstad: Ystadbostäder kalkylerar med att 
bygga	ca	120–130	lägenheter.	Förhandling	om	riktpris	för	uppförande	
av	byggnaden	i	projekt	Arboristen,	som	innehåller	20	lägenheter,	
pågår.	Planering	och	projektering	för	etapperna	2	och	3	med	 
Mammutträdet	1	och	Abrahamsfält	1	är	inledd	och	kommer	att	ingå	
i upphandling av strategisk partnering tillsammans med Kokillen. 
Projekt Fridhem vindslägenheter:	4	nya	lägenheter	var	inflyttnings-
klara	under	sommaren.	4	lägenheter	till	handlades	upp	innan	 
årsskiftet	och	påbörjas	under	våren.	Upphandling	avseende	 
resterande 32 lägenheter görs under våren.

HYRESFÖRHANDLINGAR
Bostadshyrorna	höjdes	med	0,89	%	fr.o.m.	1	januari	2018.	

INVESTERINGAR
Årets	nettoinvesteringar	uppgår	till	totalt	22	474	tkr,	 
fördelat enligt följande:

Nybyggnadsprojekt 8 216 tkr
Ombyggnadsprojekt	 7	305	tkr
Omfört	från	pågående	arbeten	till	kostnadsfört	 
underhåll	och	förgävesprojekt	 -1	864	tkr
Aktiverat underhåll 8 808 tkr
Maskiner	och	inventarier	 22	tkr
Finansiella	tillgångar	(återbäring	HBV)	 -13	tkr

	 22	474	tkr

FASTIGHETSVÄRDERING
Vid årsskiftet genomfördes en individuell värdering av fastigheterna. 
Värderingen har gjorts med stöd av en kassaflödesmodell.  
Värderingen	bygger	på	faktiska	hyresnivåer	samt	schabloniserade	
drifts-	och	underhållskostnader.	

Fastighetsbeståndets marknadsvärde vid värderingstillfället 
bedömdes	till	ca	1,3	miljarder	kronor.	

Styrelsen
Lars Wollin	(ordf.), 

Ingemar Andersson	(v.	ordf.),	
Cecilia Magnusson-Svärd, Niklas Gran, 

Hans Christerson, Jan Axlund, Sven Wollmer,
Pehr Carlberg (VD)



TAXERINGSVÄRDEN
Fastigheternas	sammanlagda	taxeringsvärden	per	2018-12-31	uppgår	
till	1	035	699	tkr,	varav	byggnader	764	977	tkr	och	mark	270	722	tkr.

FÖRSÄKRINGSVÄRDEN
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade utan angivande av belopp.

MILJÖFRÅGOR
Bolaget genererar ytterst lite avfall i den egna verksamheten. I alla 
ramavtalsupphandlingar ställer vi krav på att entreprenörer ska sortera 
sitt	eget	avfall	och	köra	det	till	närmaste	återvinningsstation.	Ystads	
kommun har under 2018 noterat att det är minskande avfallsmängder  
i kommunen. Ystadbostäder jobbar vidare med att öka antalet  
sorteringsfraktioner på alla bostadsgårdar. 

I alla avtal då även i nybyggnation ställer vi krav på energieffektiva 
transporter som huvudsakligen handlar om logistik för leveranser av 
material men även att de fordon som används drivs på bästa möjliga 
drivmedel. Bolagets egna fordon kommer att vara fossilfria till år 2020. 
Alla	bolagets	fastigheter	(utom	tre	LSS-boenden	som	är	eluppvärmda)	
är	anslutna	till	fjärrvärme	och	därmed	är	vi	en	del	av	de	utsläpp	som	
Ystad Energi genererar. I nyproduktion lägger vi in så många gröna 
ytor som möjligt ex. sedumtak för att minska mängden regnvatten till 
avloppsnätet.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT RISKER  
OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Ystadbostäders investeringsplan för de kommande fyra åren upp-
går	till	mer	än	500	mkr.	En	utmaning	kommer	att	vara	att	klara	de	
stora	investeringarna	och	samtidigt	upprätthålla	en	acceptabel	
soliditet. Bolaget kommer att arbeta aktivt för att framöver uppnå 
rörelseresultat som möjliggör en egenfinansiering av investering-
arna	på	ca	20	%.	

För att kunna fullfölja ägardirektivet om att färdigställa i genomsnitt 
minst	50	nya	lägenheter	om	året	under	en	rådande	högkonjunktur	 
i	byggbranschen	och	enligt	affärsmässiga	principer,	så	provar	 
bolaget nu att handla upp kommande byggprojekt i Strategisk  
partnering	enligt	LOU.

Osäkerhet	råder	om	det	statliga	investeringsbidraget	för	byggande	
av bostäder kommer att finnas kvar i någon form efter den nya  
regeringsbildningen	och	om	byggkonjunkturen	kommer	att	mattas	
av i högre takt om det avskaffas. Likaså råder osäkerhet i fråga om 
hyressättning	i	nyproduktion,	om	det	kommer	att	krävas	presum-
tionshyror för att kunna erhålla eventuellt investeringsbidrag eller 
om hyressättningen släpps fri på marknadens villkor.

EKONOMI
Aktiekapitalet består av 20 200 st. aktier med kvotvärde 1 000 kr. 
Samtliga aktier ägs av Ytornet AB. Resultatet av bolagets verksam-
het	och	ställningen	vid	räkenskapsårets	utgång	framgår	av	resultat-	
och	balansräkningarna	med	efterföljande	noter.

FLERÅRSÖVERSIKT
2014 2015 2016 2017 2018

Intäkter (tkr) 91	855 95	853 97 966 101 378 108	005
Balansomslutning (tkr) 707	478 720	526 736	425 782	579 801	569
Årets resultat (tkr) 948 808 750 293 300
Soliditet	(procent) 18,6 19,0 19,2 19,0 19,4
Antal lägenheter (st.) 1 289 1 289 1	294 1 299 1 303
Hyra bostäder per kvm/år (kr) 1 021 1 039 1	054 1 069 1 080

KÄNSLIGHETSANALYS
I	nedanstående	tabell	åskådliggörs	hur	bolagets	resultat	påverkas	vid	förändring	av	värdet	på	vissa	nyckelfaktorer.

Nyckelfaktor Förändring Resultatpåverkan
Hyresförändring bostäder +/- 1	procentenhet +/- 937 tkr
Förändring vakansgrad +/- 1	procentenhet +/- 937 tkr
Förändring driftskostnad +/- 10 kr/kvm +/- 939 tkr
Genomsnittlig låneränta * +/- 1	procentenhet +/- 6 090 tkr

*	Effekten	av	förändrad	räntenivå	är	schabloniserad	och	omfattar	hela	lånestocken.	 
I	verkligheten	uppstår	effekten	av	sådan	förändring	successivt	när	låneavtalen	löper	 
ut,	förutom	beträffande	låneavtal	med	rörlig	ränta	där	effekten	uppstår	direkt.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång 20 200 24	982 103	430 148	612
Erhållet aktieägartillskott   6	352 6	352
Årets resultat   300 300
Belopp vid årets utgång 20 200 24	982 110 082 155	264

Enligt	beslut	vid	den	ordinarie	bolagsstämman	2018-04-10	har	balanserat	resultat	på	103	137	tkr	och	2017	års	resultat	på	293	tkr	balanserats	 
i	ny	räkning	på	totalt	103	430	tkr.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat	resultat	vid	årets	ingång	 103	430	521,61	kr
Erhållna	aktieägartillskott	 6	352	000,00	kr
Årets	resultat	 300	407,62	kr	
 
	 	 	 110	082	929,23	kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras  
på följande sätt:

i	ny	räkning	balanseras	 110	082	929,23	kr
 
	 	 	 110	082	929,23	kr

Upprättad	årsredovisning	innebär	att	ett	koncernbidrag	på	 
8	144	000	kr	har	lämnats	till	Ytornet	AB.	

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen:

Koncernbidrag	har,	under	förutsättning	av	årsstämmans	
godkännande,	lämnats	med	8	144	000	kr	vilket	föranlett	att	fritt	
eget	kapital	per	balansdagen,	efter	beaktande	av	skatteeffekten,	
reducerats	med	1	792	000	kr.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen i form av 
koncernbidrag,	ej	hindrar	bolaget	från	att	fullgöra	sina	förpliktelser	
på	kort	och	lång	sikt,	ej	heller	att	fullgöra	erforderliga	investeringar,	
då	motsvarande	belopp,	med	beaktande	av	skatteeffekten,	erhållits	
som aktieägartillskott. Den föreslagna värdeöverföringen kan  
därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17  
kap	3	§	2-3	st	(försiktighetsregeln).



23

RESULTATRÄKNING 

tkr Not 2018 2017

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1 107	159 100 681
Övriga rörelseintäkter 2 846 697

108	005 101 378

RÖRELSENS KOSTNADER

Externa kostnader 3 -60	798 -53	926
Personalkostnader 4 -13	282 -14	367
Avskrivningar 5 -17	515 -15	475

-91	595 	-83	768

RÖRELSERESULTAT 6 16 410 17 610

Ränteintäkter 7 156 51
Räntekostnader 8 -8	222 -8	586

-8	066 -8	535

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 8 344 9 075

Bokslutsdispositioner 9 -8	144 -8	557
Skatt på årets resultat 10 100 -225

ÅRETS RESULTAT 300 293
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KASSAFLÖDESANALYS 

tkr 2018 2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 16	410 17 610
Av-	och	nedskrivningar	som	belastat	resultatet 17	515 15	475

33	925 33	085

Erhållen ränta 156 51
Erlagd ränta -8	449 -8	249

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 25	632 24	887

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning	(-),	minskning	(+)	kundfordringar 439 -947
Ökning	(-),	minskning	(+)	övriga	kortfristiga	fordringar 1 177 -692
Ökning	(+),	minskning	(-)	leverantörsskulder -6	264 -1	180
Ökning	(+),	minskning	(-)	övriga	kortfristiga	skulder -1	991 4	930

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 993 26 998

Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar -22	487 -69	411
Finansiella anläggningstillgångar 13 38

Kassaflöde från investeringsverksamheten -22 474 -69 373

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga skulder 20 970 34	907
Erhållna/lämnade	koncernbidrag -8	144 -8	557
Erhållna aktieägartillskott 6	352 6	674

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 178 33 024

Årets kassaflöde 15 697 -9 351

SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 13 911 23 262

SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 29 608 13 911

Likvida medel:
Kassa 29 322 15
Koncernvalutakonto 286 13 896

29 608 13 911



BALANSRÄKNING 

tkr Not 2018 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Färdigställda byggnader 11 640	480 580	232
Tomtmark 12 42	396 42	396
Markanläggningar 13 7 660 0
Pågående byggnadsprojekt 14 69 382 132 238
Maskiner	och	inventarier 15 212 292

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 134 147
Uppskjuten skattefordran 17 258 308

Summa anläggningstillgångar 760 522 755 613

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres-	och	kundfordringar 18 570 219
Fordringar	hos	koncernföretag 19 6 728 7 996
Övriga kortfristiga fordringar 20 3 213 3	348
Koncernvalutakonto 21 286 13 896
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 22 928 1	492
Kassa	och	bank 23 29 322 15

Summa omsättningstillgångar 41 047 26 966

SUMMA TILLGÅNGAR 801 569 782 579
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BALANSRÄKNING 

tkr Not 2018 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (20 200 st. à 1 000 kr) 20 200 20 200
Reservfond 24	982 24	982
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 109 782 103 137
Årets resultat 300 293

Summa eget kapital 155 264 148 612

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 24 3 827 3 978

Summa avsättningar 3 827 3 978

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 0 9 030
Skulder	till	koncernföretag 25 609 000 579	000

Summa långfristiga skulder 609 000 588 030

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 779 13 276
Skulder	till	koncernföretag 26 16	805 19	350
Övriga kortfristiga skulder 27 373 438
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 28 8	521 8	895

Summa kortfristiga skulder 33 478 41 959

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 801 569 782 579
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NOTER OCH KOMMENTARER
TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen för år 2018 har upprättats enligt  
Årsredovisningslagen	och	Bokföringsnämndens	allmänna	 
råd,	BFNAR	2012:1	Årsredovisning	och	koncernredovisning	(K3).

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter som intjänats redovisas enligt följande: Hyresintäkter  
för	bostäder,	lokaler	och	övriga	objekt	redovisas	i	den	period	 
uthyrningen avser. Övriga intäkter redovisas i den period de  
faktureras. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv  
avkastning.

INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
aktuellt	år,	justeringar	avseende	tidigare	års	skatt,	förändringar	
i uppskjuten skatt samt andel i intresseföretags skatt. Värdering 
av	samtliga	skatteskulder/-fordringar	sker	till	nominella	belopp	
enligt	de	skatteregler	och	skattesatser	som	är	beslutade	eller	
aviserade.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på 
alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade 
och	skattemässiga	värden	på	tillgångar	och	skulder.	Uppskjuten	
skattefordran avseende framtida skattemässiga avdrag redovi-
sas	i	den	utsträckning	det	är	sannolikt	att	avdraget	kan	avräknas	
mot överskott vid framtida beskattning.

VARULAGER
Företaget för inte någon lagerredovisning utan kostnadsför  
inköp av varor löpande.

PENSIONSPLANER
I bolaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda 
pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen. Bolagets övriga planer 
klassificeras	som	förmånsbestämda	och	beräknas	enligt	 
Tryggandelagen	och	redovisas	i	enlighet	med	förenklings- 
reglerna i BFNAR 2012:1 (K3).

LEASING
Företaget	redovisar	samtliga	leasingavtal,	såväl	finansiella	som	
operationella,	som	operationella	leasingavtal.	Operationella	
leasingavtal	redovisas	som	en	kostnad	linjärt	över	leasing- 
perioden.

STATLIGA STÖD
Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig  
säkerhet att stödet kommer att erhållas.

Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar 
reducerar	tillgångens	redovisade	värde.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella	och	immateriella	anläggningstillgångar	redovisas	till	
anskaffningsvärde	minskat	med	ackumulerade	avskrivningar	
och	eventuella	nedskrivningar.	Materiella	anläggningstillgångar	
har delats upp på betydande komponenter när komponenterna 
har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Fastigheterna är uppdelade på följande komponenter: 

• Mark (tomtmark)
• Markanläggningar	(anordningar	eller	anläggningar,	 
t.ex.	vägar,	parkeringsplatser	eller	planteringar)

• Stomme	(stomme	och	grund	samt	stomkompletteringar	 
och	innerväggar)

• Tak (byggnadens yttertak)
• Fasad	(byggnadens	yttre	väggbeklädnad,	 
i	de	flesta	fall	tegel	och	puts,	samt	balkonger)

• Inre	ytskikt	(ytskikt	på	golv	och	innerväggar)
• Installationer	(värme,	vatten,	ventilation,	eventuell	hiss,	 
el	samt	styr-	och	övervakningssystem)

• Övrigt	(fönster	och	dörrar,	vitvaror	och	tvättutrustning	 
samt mindre betydande komponenter)

Följande avskrivningstider tillämpas:
	Byggnader	 20–100	år

• Stomme	 80–100	år
• Tak	 40	år
• Fasad	 50	år
• Inre ytskikt 20 år
• Installationer 30 år
• Övrigt 30 år

Markanläggningar		 25	år
Maskiner,	inventarier,	fordon	 5	år

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

FORDRINGAR OCH SKULDER
Fordringar upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Skulder upptas till nominella belopp. Interima poster upptas till 
beräknade belopp. Övriga tillgångar redovisas till anskaffnings-
värde om inget annat anges ovan.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisning	för	koncernen	som	AB	Ystadbostäder	ingår	
i	upprättas	av	moderbolaget	Ytornet	AB,	556670-9811.	

Not 1 Nettoomsättning 
tkr 2018 2017
Hyresintäkter bostäder
Bostadslägenheter 82	529 79	142

Bränsleavgifter,	bostäder 11 001 11	048

Hyresrabatter -1	013 -1	109

Outhyrda	bostadslägenheter -375 -267

92	142 88	814

Hyresintäkter lokaler   

Lokaler 10	451 7	743

Bränsleavgifter,	lokaler 228 225

Outhyrda	lokaler -200 -177

10	479 7 791

Fördelning kontrakt  

Antal hyreskontrakt  

		-bostäder 1 303 1 299
		-lokaler 65 61
Ytfördelning,	procent

		-bostäder 92	% 92	%
		-lokaler 8	% 8	%
Genomsnittshyra (kr/kvm)

		-bostäder 1 080 1 069
		-lokaler 1	394 1	413

Förfallostruktur lokalhyror, årshyra
2019 2020 2021 2022 ≥ 2023 Totalt
2 076 3 277 24 2 271 2 273 9 921

Övriga hyresintäkter
Varmgarage 2	848 2 708

Bränsleavgifter,	garage 2 2

P-platser 2	615 2 372

Outhyrda	garage-,	bilplatser -1	000 -1	143

Övriga hyresintäkter 73 137

4	538 4	076

Summa not 1 107 159 100 681

Not 2 Övriga rörelseintäkter 
tkr 2018 2017
Sidointäker
Hyresgästservice 645 403

Förvaltningsuppdrag 0 62

645 465

Övriga rörelseintäkter   

Återvunna fordringar 81 66

Erhållna bidrag 50 0

Övriga intäkter 70 166

201 232

Summa not 2 846 697

Not 3 Externa kostnader 
tkr 2018 2017
Löpande underhåll 5	349 3	905

Planerat lägenhetsunderhåll 9 328 8	459

Gemensamt underhåll 2 393 5	033

Fastighetsskötsel,	material 1	555 976

Fastighetsskötsel,	tjänster 10 008 7	468

Vattenförbrukning 4	609 4	419

Elförbrukning 2 379 2 088

Sophantering 1 939 1	704

Uppvärmning 9 926 9 823

Riskkostnader 2 096 2	530

Fastighetsskatt 2 201 2	051

Övriga externa kostnader 9	015 5	470

		–	varav	revision	Ernst	&	Young 161 164

60 798 53 926

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR
Fastighetsvärdering
Vid årsskiftet genomfördes en individuell värdering av fastighe-
terna. Värderingen har gjorts med stöd av en kassaflödesmodell. 
Värderingen	bygger	på	faktiska	hyresnivåer	samt	schabloniserade	
drifts-	och	underhållskostnader.	I	samband	med	värderingen	görs	
även en bedömning av eventuell nedskrivning av varje fastighet. 
Eftersom ingen fastighet visade på ett bokfört värde som överstiger 
framräknat	marknadsvärde	med	mer	än	1,0	mkr	eller	10	procent	av	
bokfört	värde,	har	ingen	nedskrivning	gjorts.	Någon	uppskrivning	
har heller inte företagits.

Förgäveskostnader
Efter	en	genomgång	av	pågående	ny-	och	ombyggnadsprojekt	
har	vissa	kostnader	bedömts	vara	förgäveskostnader,	vilka	 
belastar	resultatet	2018	(totalt	1	864	tkr).

Reservering för osäkra fordringar
Hyres-	och	kundfordringar	med	förfallodatum	tidigare	än	1	år	
från balansdagen bedöms vara osäkra. Dessa fordringar har 
kostnadsförts	som	befarade	hyres-	och	kundförluster	och	 
belastar	resultatet	år	2018	(totalt	253	tkr).
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Not	4	Personalkostnader	
tkr 2018 2017
Löner kollektivanställda 2 881 3 070

Löner tjänstemän 5	031 4	950

Kostnadsersättningar 10 -20

Soc.	avg.,	pensioner,	uttagsskatt 4	826 5	596

Utbildning,	sjuk-	och	hälsovård 534 771

13 282 14 367
Medeltal årsanställda   

Kvinnor 5,3 4,9

Män 11,8 13,3

17,1 18,2

Heltidsanställda   

Kvinnor 4 6

Män 10 15

14 21

Deltidsanställda  

Kvinnor 2 1

Män 2 1

4 2

Löner och andra ersättningar  

Styrelse	och	VD 951 988

Övriga anställda 7 219 7 383

8 170 8 371

Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader	för	styrelse	och	VD 78 595

Pensionskostnader för övriga anställda 738 833

Övriga	sociala	kostnader	enligt	lag	och	avtal 2	974 3 071

3 790 4	499

Anställningsavtal VD
Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till 

avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner

Könsfördelning bland ledande  
befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 14	% 14	%

Andel män i styrelsen 86	% 86	%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 20	% 20	%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 80	% 80	%

 

Sjukfrånvaro 2018-01-01–2018-12-31
Total sjukfrånvaro 5	% 7	%

		–	varav	andel	60	dagar	eller	mer 44	% 71	%

Sjukfrånvaro per grupp  

		–	män 6	% 9	%

		–	kvinnor 3	% 2	%

		–	29	år	och	yngre 0	% 1	%

		–	30–49	år 3	% 2	%

		–	50	år	och	äldre 6	% 12	%

Not	5	Avskrivningar	
tkr 2018 2017
Maskiner,	inventarier,	fordon		20	% 102 154

Byggnader,	komponentavskrivning			1–5	% 16 918 14	979

Utrangerade	komponenter,	restvärde 495 342

17 515 15 475

Not 6 Rörelseresultat 
tkr 2018 2017
Rörelseresultat 16 410 17 610
Andel	av	årets	inköp	från	koncernen 21% 21	%

Andel	av	årets	försäljning	till	koncernen 14% 12	%

Not 7 Finansiella intäkter 
tkr 2018 2017
Ränteintäkter 156 51

Not 8 Finansiella kostnader 
tkr 2018 2017
Räntekostnader fastighetslån 8 209 8	586

Övriga räntekostnader 13 0

8 222 8 586

Not 9 Bokslutsdispositioner 
tkr 2018 2017
Lämnade koncernbidrag 8 144 8 557

Not 10 Skatt på årets resultat 
tkr 2018 2017
Förändring av uppskjuten skatt avseende  
temporära skillnader -100 225

Summa redovisad skatt -100 225
 

Redovisat resultat före skatt 200 518
Skatt på redovisat resultat enligt gällande  
skattesats	(22	%) 44 114
Skatteeffekt av:

		-	Bokföringsmässiga	avskrivningar	på	byggnader 3 722 3	295

		-	Skattemässiga	avskrivningar	på	byggnader -3	846 -3	458

		-	Övriga	ej	avdragsgilla	kostnader 5 7

		-	Ej	skattepliktiga	intäkter -1 0

		-	Återf.	utrangerade	komponenter 109 75

		-	Avskrivning	ersättningslånepost -33 -33	

Redovisad skatt 0 0

Not 11 Färdigställda byggnader 
tkr 2018 2017
Ingående	ackumulerade	anskaffningsvärden 788 711 783 318

Försäljningar/utrangeringar -1	029 -704

Omklassificering 77	450 6 097

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden 865	132 788 711

 
I anskaffningsvärdena ingår aktiverad ränta  
med	ackumulerade	tal 9	599 9	405

  
Ingående	ackumulerade	avskrivningar -208	479 -193	862
Försäljningar/utrangeringar 535 362

Årets avskrivningar enligt plan -16	708 -14	979

Utgående	ackumulerade	avskrivningar -224	652 -208	479

Redovisat värde byggnader 640 480 580 232

Not 12 Tomtmark 
tkr 2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 42	396 42	396

Utgående anskaffningsvärden 42 396 42 396

Not 13 Markanläggningar 
tkr 2018 2017
Ingående anskaffningsvärden 0 0

Omklassificeringar 7 870 0

Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden 7 870 0

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar enligt plan -210 0

Utgående	ackumulerade	avskrivningar -210 0

Redovisat värde markanläggningar 7 660 0

Beräkning av verkligt värde: 
tkr 2018 2017
Bokfört	restvärde	byggnader	och	mark 690	536 622 628

Verkligt värde 1 301 885 1 225 031
 
Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer och schablonvärden avseende drift-  
och underhållskostnader (exklusive beaktande av eftersatt underhåll). Schablon- 
kostnaderna har justerats individuellt vid behov. Värdet har bedömts med stöd av  
en kassaflödesmodell där beräknade driftnetton och restvärden har nuvärde- 
beräknats på sedvanligt vis.

Not	14	Pågående	byggnadsprojekt	
tkr 2018 2017
Ingående balans 132 238 69	085

Aktiverat under året 18 972 65	776
Omfört	från	pågående	arbeten	till	kostnadsfört	
underhåll	och	förgävesprojekt -1	864 -249
Omklassificering	färdigställda	fastigheter -79	964 -2	374

69 382 132 238

Fördelning  
Nybyggnadsprojekt 49	427 118 239

Ombyggnadsprojekt 19	955 13 999

69 382 132 238



3130

Not	15	Maskiner	och	inventarier	
tkr 2018 2017
Ingående anskaffningsvärden 2	758 3 386

Nyanskaffningar 22 170

Försäljningar/utrangeringar 0 -798

Utgående anskaffningsvärden 2 780 2	758

  
Ingående	ackumulerade	avskrivningar -2	466 -3	101

Försäljningar/utrangeringar 0 790

Årets avskrivningar enligt plan -102 -155

-2	568 -2	466

Bokfört restvärde 212 292

Not 16 Andra långfristiga 
 värdepappersinnehav 

tkr 2018 2017

Andelar HBV 40 40

Återbäring HBV 94 107

134 147

Not 17 Uppskjuten skattefordran 
tkr 2018 2017

Ingående saldo 308 341

Återförda skattefordringar -50 -33

258 308

Uppskjuten	skatt	med	20,6	%	på	skillnaden	mellan	skattemässigt	(1	250)	 
och	bokfört	(0)	restvärde	på	ersättningslånepost.

Not	18	Hyres-	och	kundfordringar	
tkr 2018 2017
Hyresfordringar 370 393

Osäkra	hyresfordringar -34 -244

Övriga kundfordringar 242 122

Osäkra	kundfordringar -8 -52

570 219

Not	19	Fordringar	hos	koncernföretag	
tkr 2018 2017
Hyresfordringar 123 875

Övriga kundfordringar 40 252

Aktieägartillskott 6	352 6	674

Övriga fordringar 213 195

6 728 7 996

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar  
tkr 2018 2017
Beräknad skatteavräkning 1 881 2	152

Likvidfordran	del	av	Yngve	4 1	194 1	194

Övriga fordringar 138 2

3 213 3 384

Not	21	Koncernvalutakonto	
tkr 2018 2017
Koncernvalutakonto 286 13 896

Not	22	Förutbetalda	kostnader	och	
 upplupna intäkter 

tkr 2018 2017
Övriga förutbetalda kostnader 928 1 492

Not	23	Kassa	och	bank	
tkr 2018 2017
Kassa 9 15

Bank 29 313 0

29 322 15

Not	24	Avsättningar	för	uppskjuten	skatt	
tkr 2018 2017

Belopp vid årets ingång 3 978 3 786

Årets avsättningar -151 192

3 827 3 978

Uppskjuten	skatt	med	20,6	%	på	skillnaden	mellan	bokfört	(648	140)	och	 
skattemässigt	(629	564)	restvärde	på	byggnader	och	markanläggningar.	 	
 

Not	25	Långfristiga	skulder	
tkr 2018 2017
Löptid,	kapital-	och	räntebindning:
Förfallotidpunkt,	tidigare	än	2	år	från	balansdagen:

Skulder till kreditinstitut 0 9 030

Skulder	till	koncernföretag 231 000 302 000

Förfallotidpunkt,	2–5	år	från	balansdagen:

Skulder	till	koncernföretag 358	000 202 000

Förfallotidpunkt,	senare	än	5	år	från	balansdagen:

Skulder	till	koncernföretag 20 000 75	000

609 000 588 030
  

Genomsnittsränta 1,27% 1,53%

  
Fördelning kreditgivare   
Nordea 0 9 030

Ystads Kommun 609 000 579	000

609 000 588 030
  

Lån med kommunal borgen 0 9 030

Kommunal	borgensavgift	är	0,3	%

Not	26	Skulder	till	koncernföretag	
tkr 2018 2017
Leverantörsskulder 4	598 5	364

Koncernbidrag 8	144 8	557

Förskottsbetalda hyror 175 1 771

Upplupna räntor 3 888 3	658

16 805 19 350

Not 27 Övriga kortfristiga skulder 
tkr 2018 2017
Depositionsavgifter 18 23

Uttagsskatt 167 191

Personalens källskatt 188 224

373 438

Not	28	Upplupna	kostnader,	
 förutbetalda intäkter 

tkr 2018 2017
Arbetsgivaravgifter 209 244

Upplupen komptid 39 47

Upplupna semesterlöner 852 925

Upplupna räntor 0 3

Förskottsbetalda hyror 7	043 7	555

Övriga interimsskulder 378 121

8 521 8 895

Not 29 Eventualförpliktelser 
tkr 2018 2017
Eventualförpliktelse Fastigo 167 150

Not 30 Väsentliga händelser efter 
 räkenskapsårets slut  
Inga väsentliga händelser som beräknas ha en finansiell effekt har inträffat efter 
räkenskapsårets slut.

Johannes Hedin 
Ekonomichef
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STYRELSENS UNDERSKRIFT
Resultat-	och	balansräkning	kommer	att	föreläggas	årsstämman	den	9	april	2019	för	fastställelse.

Ystad	den	5	mars	2019

Lars Wollin Ingemar Andersson Jan Axlund
Ordförande	 Vice	ordförande

Hans Christerson  Niklas Gran Cecilia Magnusson-Svärd

Sven Wollmer Pehr Carlberg
 Verkställande direktör

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 12 mars 2019

Thomas Hallberg

Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande verksamheten år 2018 har lämnats den 12 mars 2019

Bruno Andersson Ronny Persson

Lekmannarevisor Lekmannarevisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till	bolagsstämman	i	AB	Ystadbostäder,	org.nr	556073-8857
 
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Ystadbostäder för 
räkenskapsåret	2018.	Bolagets	årsredovisning	ingår	på	sidorna	33-34	i	
detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen	och	ger	en	i	alla	väsentliga	avseenden	rättvisande	
bild	av	AB	Ystadbostäders	finansiella	ställning	per	den	31	december	
2018	och	av	dess	finansiella	resultat	och	kassaflöde	för	året	enligt	 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med  
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och	balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och	god	revisionssed	i	Sverige.	Mitt	ansvar	enligt	dessa	standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.	Jag	är	oberoende	i	för- 
hållande	till	AB	Ystadbostäder	enligt	god	revisorssed	i	Sverige	och	 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag	anser	att	de	revisionsbevis	jag	har	inhämtat	är	tillräckliga	och	 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det	är	styrelsen	och	verkställande	direktören	som	har	ansvaret	för	att	
årsredovisningen	upprättas	och	att	den	ger	en	rättvisande	bild	enligt	
årsredovisningslagen.	Styrelsen	och	verkställande	direktören	ansvarar	
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att  
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	på	fel.

Vid	upprättandet	av	årsredovisningen	ansvarar	styrelsen	och	verk- 
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten.	De	upplyser,	när	så	är	tillämpligt,	om	förhållanden	som	
kan	påverka	förmågan	att	fortsätta	verksamheten	och	att	använda	 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock	inte	om	styrelsen	och	verkställande	direktören	avser	att	likvidera	
bolaget,	upphöra	med	verksamheten	eller	inte	har	något	realistiskt	 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen 
som	helhet	inte	innehåller	några	väsentliga	felaktigheter,	vare	sig	dessa	
beror	på	oegentligheter	eller	på	fel,	och	att	lämna	en	revisionsberättelse	 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet,	men	är	ingen	garanti	för	att	en	revision	som	utförs	enligt	ISA	
och	god	revisionssed	i	Sverige	alltid	kommer	att	upptäcka	en	väsentlig	
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter	eller	fel	och	anses	vara	väsentliga	om	de	enskilt	eller	
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och	har	en	professionellt	skeptisk	inställning	under	hela	revisionen.	
Dessutom:

• identifierar	och	bedömer	jag	riskerna	för	väsentliga	felaktigheter	i	
årsredovisningen,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	på	fel,	
utformar	och	utför	granskningsåtgärder	bland	annat	utifrån	dessa	
risker	och	inhämtar	revisionsbevis	som	är	tillräckliga	och	ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka	en	väsentlig	felaktighet	till	följd	av	oegentligheter	är	högre	
än	för	en	väsentlig	felaktighet	som	beror	på	fel,	eftersom	oegentlig- 
heter	kan	innefatta	agerande	i	maskopi,	förfalskning,	avsiktliga	
utelämnanden,	felaktig	information	eller	åsidosättande	av	intern	
kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgär-
der	som	är	lämpliga	med	hänsyn	till	omständigheterna,	men	inte	för	
att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar	jag	lämpligheten	i	de	redovisningsprinciper	som	används	
och	rimligheten	i	styrelsens	och	verkställande	direktörens	uppskatt-
ningar	i	redovisningen	och	tillhörande	upplysningar.

• drar	jag	en	slutsats	om	lämpligheten	i	att	styrelsen	och	verkställande	
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av	årsredovisningen.	Jag	drar	också	en	slutsats,	med	grund	i	de	
inhämtade	revisionsbevisen,	om	det	finns	någon	väsentlig	osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten.	Om	jag	drar	slutsatsen	att	det	finns	en	väsentlig	osäker-
hetsfaktor,	måste	jag	i	revisionsberättelsen	fästa	uppmärksamheten	
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn	eller,	om	sådana	upplysningar	är	otillräckliga,	modifiera	
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock	kan	framtida	händelser	eller	förhållanden	göra	att	ett	bolag	
inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar	jag	den	övergripande	presentationen,	strukturen	och	
innehållet	i	årsredovisningen,	däribland	upplysningarna,	och	om	
årsredovisningen	återger	de	underliggande	transaktionerna	och	
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning	och	inriktning	samt	tidpunkten	för	den.	Jag	måste	också	
informera	om	betydelsefulla	iakttagelser	under	revisionen,	däribland	de	
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en  
revision	av	styrelsens	och	verkställande	direktörens	förvaltning	för	 
AB Ystadbostäder för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget  
i	förvaltningsberättelsen	och	beviljar	styrelsens	ledamöter	och	 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obero-
ende i förhållande till AB Ystadbostäder enligt god revisorssed i Sverige 
och	har	i	övrigt	fullgjort	mitt	yrkesetiska	ansvar	enligt	dessa	krav.

Jag	anser	att	de	revisionsbevis	jag	har	inhämtat	är	tillräckliga	och	 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner  
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig	med	hänsyn	till	de	krav	som	bolagets	verksamhetsart,	 
omfattning	och	risker	ställer	på	storleken	av	bolagets	egna	kapital, 
konsolideringsbehov,	likviditet	och	ställning	i	övrigt.

Styrelsen	ansvarar	för	bolagets	organisation	och	förvaltningen	av	 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma	bolagets	ekonomiska	situation	och	att	tillse	att	bolagets	 
organisation	är	utformad	så	att	bokföringen,	medelsförvaltningen	 
och	bolagets	ekonomiska	angelägenheter	i	övrigt	kontrolleras	på	ett	
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen	enligt	styrelsens	riktlinjer	och	anvisningar	och	bland	 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska	fullgöras	i	överensstämmelse	med	lag	och	för	att	medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt	mål	beträffande	revisionen	av	förvaltningen,	och	därmed	mitt	ut-
talande	om	ansvarsfrihet,	är	att	inhämta	revisionsbevis	för	att	med	en	
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som	kan	föranleda	ersättningsskyldighet	mot	bolaget,	eller

• på	något	annat	sätt	handlat	i	strid	med	aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av  
bolagets	vinst	eller	förlust,	och	därmed	mitt	uttalande	om	detta,	 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt  
med aktiebolagslagen.

Rimlig	säkerhet	är	en	hög	grad	av	säkerhet,	men	ingen	garanti	för	att	en	
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka	åtgärder	eller	försummelser	som	kan	föranleda	ersättnings-
skyldighet	mot	bolaget,	eller	att	ett	förslag	till	dispositioner	av	bolagets	
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt	omdöme	och	har	en	professionellt	skeptisk	inställning	
under	hela	revisionen.	Granskningen	av	förvaltningen	och	förslaget	till	
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisio-
nen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som ut-
förs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och	väsentlighet.	Det	innebär	att	jag	fokuserar	granskningen	på	sådana	
åtgärder,	områden	och	förhållanden	som	är	väsentliga	för	verksamheten	
och	där	avsteg	och	överträdelser	skulle	ha	särskild	betydelse	för	bola-
gets	situation.	Jag	går	igenom	och	prövar	fattade	beslut,	beslutsunder-
lag,	vidtagna	åtgärder	och	andra	förhållanden	som	är	relevanta	för	mitt	
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrel-
sens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Ystad den 12 mars 2019

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor

GRANSKNINGSRAPPORT 
AB Ystad bostäder
Org.	Nr.	556073-8857
Lekmannarevisorernas Granskningsredogörelse avs. 2018 års verksamhet.

Vi,	av	kommunfullmäktige	i	Ystad	kommun	utsedda	lekmannarevisorer	
har	granskat	bolagets	verksamhet.	Styrelse	och	VD	svarar	för	att	verk-
samheten	bedrivs	i	enlighet	med	gällande	bolagsordning,	ägardirektiv	
och	beslut	samt	de	föreskrifter,	som	gäller	för	verksamheten.	Lekmanna-
revisorernas	uppdrag	är	att	granska	verksamhet	och	kontroll	samt	att	
pröva	om	verksamheten	bedrivits	i	enlighet	med	moderbolagets	och	
kommunfullmäktiges uppdrag.

Granskningen	har	utförts	enligt	aktiebolagslagen,	kommunallagen,	 
kommunens	revisionsreglemente	och	god	revisionssed	i	kommunal	 
verksamhet.	Granskningen	har	inom	de	ramar,	som	stått	oss	till	buds	 
genomförts	med	den	inriktning	och	i	den	omfattning,	som	behövts	 
för	att	ge	en	rimlig	grund	för	bedömning	och	prövning.	Vi	har	under	året	 
följt	verksamheten	via	protokoll,	samtal	med	VD	och	styrelseledamöter.	 
Vi	har	tillsammans	med	bolagets	auktoriserade	revisor	och	vårt	biträde	
överlagt med styrelsen i samband med tertialrapporten för andra  
tertialet	och	årsbokslutet.	

Vi lekmannarevisorer har i vårt arbete haft sakkunnigt biträde  
från E Y, som under året utförde en granskning av de kommunala 
bolagens samordning. Den sammanfattande bedömningen av 
granskningen var att styrdokumenten kan utvecklas med avseende 
på omfattning och inriktning samt att bolagen på bolagsstämma 
bör anta bolagsstyrningsdokumentet. Vidare bedömdes att  
avtalen mellan bolagen och kommunen bör ses över och revideras 
för att säkerställa att avtalen inte strider mot LOU. Bedömningen 
var ytterligare att en samordningsanalys mellan bolagen skulle 
kunna leda till att samordningsvinster uppnås på ett mer  
strukturerat sätt.

Beträffande de olika mål m.m. som finns för verksamheten under 
2018 har vi gjort följande noteringar/iakttagelser.

Soliditetsmålet har uppfyllts.

Årets	resultat	är	en	vinst,	före	bokslutsdispositioner	på	8,3	milj.	 
Avkastningskravet	för	2018	är	på	8,0	milj.	Detta	innebär	att	 
avkastningskravet i bolaget har uppfyllts.

Vi har återigen noterat att bolaget inte heller under detta året nått  
målet när det gäller färdigställda lägenheter. Planer finns men det finns 
uppenbarligen en stor tröghet i att kunna färdigställa lägenheter.

Bolaget har förutom nybyggnationer även ett stort reparationsbehov  
och	detta	tillsammans	med	nybyggnationer	aktualiserar	frågan	om 
finansieringen av det hela. Denna fråga behöver hållas levande i styrelsen 
hela tiden.

Vi bedömer att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett  
ändamålsenligt	och	från	ekonomisk	synpunkt	tillfredställande	sätt.

Vi	bedömer	därtill	att	bolagets	interna	kontroll	har	varit	tillräcklig.	

Ystad den 12 mars 2019

Bruno Andersson Ronny Persson
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