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Ny inriktning för verksamheten
Ändrade villkor för finansiering innebär tills vidare stopp för nyproduktion.  
Nu riktas fokus mot en långsiktigt hållbar förvaltning och ett klimatsmart boende.

Byggstart för kv. Grundström
I september startade byggnationen av kv. Grundström. Byggnaden, som blir åtta  
våningar hög, ska färdigställas under 2020 med beräknad inflyttning i november.

Nya vindslägenheter på Fridhem
I ett större förtätningsprojekt bygger Ystadbostäder fyrtio vindslägenheter på Fridhem. 
Åtta stycken står klara och under 2020 byggs resterande trettiotvå.

Änglahuset totalrenoveras
Det byggnadsminnesmärkta Änglahuset totalrenoveras. Fasaderna står klara och nu inleds 
renovering av lägenheter och interiör.

Fortsatt arbete med minskad klimatpåverkan
Ystadbostäder har skrivit på Allmännyttans klimatinitiativ och fortsätter sina satsningar 
på minskad klimatpåverkan. Energianvändningen ska minskas med 30 procent senast 
till 2030, räknat från 2007.

Rökfritt boende
Från 2020 blir alla Ystadbostäders nyproducerade lägenheter rökfria, vilket innefattar 
hela boendemiljön.

Välbesökt mässa i Ystad Trädgårdsstad
Sommaren 2019 bjöd Ystadbostäder in till en minibomässa för att lyfta fram den unika 
boendemiljön i Ystad Trädgårdsstad. Mässan lockade cirka 1 000 besökare.
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Innehåll2019 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!



Ny inriktning 
med fokus på 
hållbar förvaltning

Under 2019 har Ystadbostäder fortsatt sin expansion med bygget av kv. Grundström och 
nya	vindslägenheter	på	Fridhem.	Samtidigt	har	nya	villkor	för	finansiering,	och	ett	nytt	
ägardirektiv, inneburit ett stopp för kommande nyproduktion. Nu riktas fokus mot en 
långsiktigt hållbar förvaltning och ett klimatsmart boende.

Ny linje för nyproduktion
Under 2019 genomförde vi en lyckad 
upphandling avseende flera planerade 
byggprojekt. Efter en anbudsutvärdering 
tecknade vi avtal med NCC om ett stort 
antal bostäder fördelade på Kokillen, två 
fastigheter i Ystad Trädgårdsstad samt ett 
ännu odefinierat projekt.

Bygget av kv. Grundström inleddes och 
kommer att färdigställas. Vid årsskiftet fick 
vi dock besked av Ystads kommun som är 
vår långivare att det inte längre finns möj-
lighet att finansiera våra byggprojekt via 
lån. Under 2020 väntar vi därför ett nytt 
ägardirektiv som innebär att vi inte längre 
ska färdigställa 50 nya lägenheter per år. 
Istället ska vi balansera bostadsmarknaden 
över tid, till exempel genom att anpassa 
nyproduktion och befintligt fastighets-
bestånd utifrån marknadens efterfrågan, 
behov och kommunens ekonomiska 
förutsättningar.

Tillfälliga lån har beviljats till kv.  
Grundström och nya vindslägenheter på 
Fridhem men övrig nyproduktion läggs 
tills vidare på is. Vi ser nu över möjlig- 
heterna att eventuellt avyttra några bygg- 
projekt till andra byggherrar. Några  
mindre ombyggnadsprojekt planeras i  
syfte att förtäta befintliga fastigheter.  
Med kv. Grundström och Fridhem  
kommer vi trots allt att färdigställa 68  
nya lägenheter under 2020.

Grundström har nått toppen
I september 2019 påbörjade vi bygget  
av det läckra åttavåningshuset kv.  
Grundström, med att gjuta en grill till  
de framtida hyresgästerna. Tack vare  
prefabricerade betongelement har bygg-
nationen gått fort. Efter utgrävning för 
källare och grund har vi byggt en våning  

i veckan och till jul stod fastigheten klar  
exteriört. Grundström är en trivsam 
fastighet där alla lägenheter får egen 
balkong eller uteplats. Översta våningen, 
som är platsbyggd i trä med ett indraget 
våningsplan, erbjuder stora takterrasser. 
Nu fortsätter arbetet med att färdigställa 
bostäderna på insidan och inflyttning är 
beräknad till november 2020. De befint-
liga hyresgästerna i området får löpande 
information om bygget och hela projektet 
genomförs med minsta möjliga störning.

Nya vindslägenheter på Fridhem
I ett större förtätningsprojekt bygger  
vi om vindsförråd på Fridhem till 40  
trivsamma lägenheter. Under 2018  
färdigställdes de första fyra lägenheterna 
och under 2019 ytterligare fyra. Under 
2020 fortsätter vi med de resterande 32. 
I samband med ombyggnationen byter vi 
även tak på fastigheterna och installerar 
fiberuppkoppling.

Fokus på en hållbar förvaltning
Framåt blir vårt fokus den fortsatta förvalt-
ningen och förädlingen av våra befintliga 
bostäder. Vi har bland annat ett stort an-
svar avseende skötseln av våra kulturfastig-
heter. Under 2019 har vi som exempel 
inlett en genomgripande renovering av  
det byggnadsminnesmärkta Änglahuset,  
i nära samarbete med en antikvarie.  
Fasaderna står klara och under 2020  
fortgår renoveringen interiört med 
byggnationen av tre nya lägenheter. Även 
Riegården har fått nya fasader under 2019.

Minskad klimatpåverkan
Vi fortsätter också våra initiativ för att 
minska vår klimatpåverkan. I december 
2018 skrev vi på Allmännyttans klimat-
initiativ där vi lovar att vara fossilfria senast  
2030 och minska vår energianvändning  

med 30 procent räknat från 2007. Efter-
som vi redan sänkt vår förbrukning med 
20 procent i samband med det tidigare 
Skåneinitiativet är vi en god bit på väg. 
Våra fastigheter värms övervägande med 
fjärrvärme, vilken till nästan 100 procent 
är fossilfri. Elens påverkan styr vi genom 
de avtal vi handlar upp och nu undersöker 
vi möjligheterna att gå över till enbart 
biogasdrivna fordon.

Ett klimatsmart boende
Vi har också identifierat ett antal fokus-
områden som ska ge våra hyresgäster 
bättre förutsättningar för ett klimatsmart 
boende. Det kan handla om sopsortering, 
cykelpool, elbilspool och odlingslådor. 
Men också smarta lösningar som åter-
bruksrum där hyresgästerna kan byta saker 
med varandra och rum avsedda för paket-
leveranser vilket minskar onödiga resor.

Fler satsningar på hälsa
Hälsa och välmående ligger oss varmt om 
hjärtat och under året har vi fortsatt att 
inspirera hyresgäster och medarbetare till 
en sund livsstil. Vi har bland annat erbjudit 
startplatser i Wallanderloppet, bjudit in 
personliga tränare och ordnat frikort på 
ett av stadens gym. Vi lovar att återkomma 
med mer inspiration under 2020.
 
Jag vill rikta ett stort tack till Ystads  
kommun och vår styrelse för ett bra 
samarbete. Tack också till våra kunder, 
partners och medarbetare för ett positivt 
och givande 2019. Jag ser fram emot att 
få fortsätta utveckla Ystadbostäder  
tillsammans med er.

Pehr Carlberg, VD
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Ett fantastiskt 
företagsklimat, 

byggt på samarbete

Ystad har en lång och 
stark tradition av före-
tagande. Hit lockas 
entreprenörer inom 
alltifrån industri och 
hantverk till handel 
och service. Läget är 
gynnsamt med närhet 
till	hamnen,	flygplatser	 
och andra större städer.  
Men framför allt erbjuder 
Ystad ett unikt företags- 
klimat, präglat av nät-
verkande, öppenhet 
och samarbete.

– Ystads företagsliv bygger på goda relationer som 
kretsar kring formella nätverk och samarbeten, 
säger Johan Österberg, marknads- och näringslivs-
chef på Ystads kommun. Företagarna bryr sig om 
varandra, hjälper varandra och ser till att det är  
lätt att göra affärer. Ystad har utvecklats till en  
fantastisk företagskommun med cirka 4 000 före-
tag och organisationer på bara 30 000 invånare.

I Ystad finns alltifrån stora och små industriföretag 
till filmproduktion. Turismen lockar människor 
från hela världen, hamnen är en av Sveriges största 
och i stadskärnan blomstrar handel, restauranger, 
kaféer och serviceinrättningar. 

– Ystads näringsliv är helt unikt, med en bredd 
som bara större städer kan matcha, säger Johan 
Österberg. Läget är perfekt med enorm räckvidd 
både inom Sverige och ut i Europa. Lägger du till 
samarbetskulturen blir det mycket fördelaktigt 
att starta företag här. Det är lätt att hitta kunder, 
leverantörer och duktiga kollegor.

Företagsklimatet har en historisk förankring. 
Redan på 1100-talet etablerades det första fiske- 
läget och Ystad blev en handelsplats. På 1600-talet 
blev hamnen viktig för svensk export. Och under 
guldåren på 1800-talet hade köpmännen stora 
framgångar. Men det är under slutet av 1900-talet 
som dagens entreprenörsanda får fart.
 
– Under den här perioden drabbas många svenska 
bruksorter av nedläggningar. Men i Ystad har 
stadens entreprenörer en förmåga att se nya 
möjligheter. Ystads metallproduktion var länge 
berömd och attraherade en mängd formgivare och 
producenter. När en av de största aktörerna fick 
ekonomiska bekymmer bröt sig flera entreprenörer 

ur och skapade nya företag ur det gamla. De tillhör 
än idag Ystads största och viktigaste arbetsgivare. 
Ett annat exempel är nedläggningen av det stora 
regementet LV4 på 90-talet. Här finns idag skolor, 
bostäder, restauranger och filmstudio tack vare 
lokal entreprenörskraft och en kommunledning 
som vågar satsa.

Ystads kommun stöttar det lokala näringslivet på 
en mängd olika sätt. Marknads- och näringslivs-
enheten har en central roll.

– Konkret kan kommunen och Ystads Industri-
fastigheter hjälpa till med lokaler, mark eller bygg-
nation till etableringar, säger Johan Österberg. 
Ystadbostäder kan hjälpa till att hitta boende och i 
Ystads kommun kan nya företagare få förtur om de 
kommer från en ort utanför pendlingsavstånd.

– Vi stöttar också nätverken i Ystad och sydöstra 
Skåne och håller kontakten med lokala företags-
grupper, handelsföreningar och idrottsföreningar. 
Vi driver välbesökta näringslivsfrukostar, starta 
eget-träffar, seminarier, föredrag och inte minst 
den årliga Näringslivsgalan som alltid är fullsatt.

De senaste åren har Ystads kommun även bjudit in 
grannkommunerna för att skapa affärsmöjligheter 
relaterade till hållbarhet.

– När du tittar på FNs globala mål ur ett företagar- 
och tillväxtperspektiv öppnar sig stora möjligheter. 
Diskussionerna har varit oerhört framgångsrika 
och nu har vi lanserat Ystadmodellen som Region 
Skåne ska arbeta vidare med. Arbetet fortsätter 
2020 och nya Ystadsföretagare är varmt välkomna 
att vara med, säger Johan Österberg.



– Någon sade till mig att den svenska industrin inte 
hade någon framtid, då bestämde jag mig för att 
starta ett industriföretag, säger David Åqvist, VD 
på WME Mechanics i Ystad.

Det låter trotsigt men David Åqvist har en lång och 
gedigen bakgrund inom optimering av företag. 
Han menar att svenska industriföretag just nu har 
stora möjligheter.

– Det handlar om att dra nytta av att produktionen 
i industrin vänder hemåt efter många år i Östeuropa 
och Asien. Vi har nått en punkt där det är fördel-
aktigt att tillverka i Sverige igen. Kvaliteten blir 
högre, relationerna blir bättre, transporterna blir 
färre och kunderna får vad de verkligen behöver. 
Dessutom kan vi göra det hållbart – ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt.

För några år sedan köpte David Åqvist Ystads-
företagen RF Svets och Pär Smide & Mekaniska 
och slog ihop dem under det nya namnet WME 
Mechanics. Nu gällde det att få snurr på affärerna 
med ny energi – och gamla idéer.

–  Jag tror på att arbeta som förr, som i äldre byar 
där man fick hjälpas åt, säger David Åqvist. Jag vill 
ha ett starkt hållbarhetsperspektiv i verksamheten 
med lokal produktion som en självklarhet, men 
också goda relationer, välmående och trygghet.

Plåt och stål i olika former är fortfarande kärnan 
i verksamheten. Men från att tidigare främst ha 
levererat enskilda komponenter tar WME Mecha-
nics nu ansvar för hela förädlingskedjan – från idé, 
design, konstruktion och tillverkning till service 
och support. Under olika varumärken designar 

och bygger WME Mechanics produktionslinjer  
åt industrin, fartygsramper till hamnar, grindar, 
trappor, krukor och mycket mer.

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi 
involverar alla och drar nytta av det stora kunnan-
det i verkstaden, säger David Åqvist. Det skapar 
delaktighet och gör att vi snabbt kan ta fram förslag 
som fungerar bättre både för kunden och för 
produktionen.

– Att trivas på sin arbetsplats är en grundpelare 
inom WME och vi försöker arbeta bort saker 
som kan leda till oro. Som exempel kommer vi att 
erbjuda hjälp med privatekonomi, bra räntor och 
trygga pensionsplaner i samarbete med en lokal 
bank. Tack vare helhetssynen har vi fått ett enormt 
driv och en stark stolthet i verksamheten. Våra 
tjugofyra anställda fungerar inte bara som våra 
resurser i fabriken utan också som våra säljare. 
På kort tid har vi gått från ett fåtal kunder till ett 
fyrtiotal.

Som en följd av framgångarna dubblar nu WME 
Mechanics sina lokaler. Byggnationen sköts av 
Ystads Industrifastigheter.

– Vårt nära samarbete med Ystads Industrifastig-
heter har varit avgörande för vår etablering och 
är lika betydelsefullt för vår framtida utveckling. 
Utbyggnaden vi gör nu hade vi inte klarat på egen 
hand men Ystads Industrifastigheter förstår vad 
satsningen innebär för oss. Det är ett skolexempel 
på hur en kommun ska agera i relation till sina före-
tagare och det är en enorm styrka för näringslivet 
i Ystad att den kompetensen och viljan finns, säger 
David Åqvist.

När David Åqvist 
bestämde sig för att 
starta eget köpte han 
två Ystadsföretag och 
startade en nytänkande 
mekanisk verkstad. 
Tack vare långsiktiga 
och hållbara idéer har 
nya WME Mechanics 
blivit en framgång.  
Nu dubblas verkstads-
lokalerna i samarbete 
med Ystads Industri-
fastigheter.

WME 
Mechanics  
satsar på 

hållbarhet
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Ystad Trädgårdsstad är ett unikt stadsplanerings-
projekt. På mark som en gång varit Ystad plant-
skola har Ystadbostäder tillsammans med Ystads 
kommun fått möjlighet att göra en detaljplan för  
ett grönskande bostadsområde med 450 bostäder 
i olika upplåtelseformer.

– Området har varit plantskola i över hundra år 
och erbjuder en tät och behaglig parkmiljö, stor 
biologisk mångfald och över fyrtio trädarter, säger 
Helén Nyquist, marknadschef på Ystadbostäder. 
Ystadbostäder har ansvarat för markanvisningen 
där arkitekter och byggherrar fått använda sig av 
ett poängsystem som premierat ”gröna punkter”. 
I tre etapper byggs nu åtta kvarter, varav tre är 
hyresrätter från Ystadbostäder, där gröna inslag 
och klimatsmarta lösningar står i fokus.

Under tre dagar i augusti bjöd Ystadbostäder in till 
en minibomässa för att lyfta fram bostadsområdet 
och dess unika karaktär. Både allmänhet och 
blivande hyresgäster fick uppleva Ystad Trädgårds-
stads alla fördelar.

– Bebyggelsen blir spännande med alltifrån låga 
radhus till sexvåningshus med lägenheter, säger 
Helén Nyquist. Utöver de som redan flyttat in är 
det många som visat intresse och ställt sig i kö. 
Mässan lockade hela 1 000 besökare, alltifrån  
nyfikna och trädgårdsintresserade till människor 
som redan bestämt sig för att de vill flytta hit. 
Många i närområdet överväger att sälja sin villa  
och flytta till lägenhet.

Bomässan fördelades över hela plantskoleområ-
det med spännande dragplåster för alla smaker. 
Bostadsaktörer och föreläsare höll sina presenta-
tioner i skyddande tält.

– Var och en av byggherrarna fick visa upp sina  
projekt och de olika gröna lösningar som ska  
finnas i anslutning till bostäderna. Det kan handla 
om odlingslotter, växthus och gröna tak. Men 
också om bilpooler, laddstolpar och mycket mer. 
Här fanns också företagare som berättade om 
solceller, fjärrvärme och elcyklar. Den som ville 
kunde åka mellan stationen och mässan i Ystads 
splitternya elbuss.

– Ett mycket uppskattat inslag var trädpromena-
derna i regi av Ystads kommun där vetgiriga i bra 
skor fick uppleva den gamla plantskolans alla rari-
teter på nära håll. Lika spännande var kommun- 
ekologens föreläsning om hur många av våra 
vanligaste växter som snabbt kan förvandlas till 
invasiva arter när vi går mot ett varmare klimat.  
Ett lokalt möbelföretag tipsade om hur man 
inreder och möblerar snyggt och praktiskt på 
balkonger. Och självfallet erbjöds möjlighet att 
köpa växter till hem och trädgård från en av våra 
utställare.

På mässan fanns också gott om aktiviteter och 
sysselsättning för barn, inte minst för de yngre 
som är matlagningsintresserade.

– Vår egen lokala kändiskock Daniel Müllern,  
som själv har stått vid spisen sedan han var 16 år, 
höll i fantastiska workshops för barnen. Tillsam-
mans med Daniel fick de både laga – och smaka – 
en mängd nyttiga och goda grönsaksrätter.  
När hungern lagt sig var det bara att rusa vidare  
till lek, frisbeegolf och hoppborg, eller jaga ifatt 
den trollande clownen, säger Helén Nyquist.

Byggnationen i Ystad 
Trädgårdsstad pågår 
för fullt och det gröna 
bostadsområdet börjar 
ta form. Sommaren 
2019 stod den första 
etappen klar och 
Ystadbostäder bjöd in 
till en välbesökt mini-
bomässa med bland 
annat bostadspresen-
tationer, trädprome-
nader, föreläsningar 
och grön matlagning 
för de minsta.
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Bästa boendet är rökfritt!
Från 2020 blir alla Ystadbostäders nyproducerade lägenheter 100 % rökfria – en satsning på hyresgästernas och medarbetarnas 
trivsel och hälsa. En rökfri boendemiljö är högt efterfrågat och nu kan alla som vill ställa sig i kö specifikt för en rökfri lägenhet. 
Den rökfria zonen innefattar hela boendemiljön, från den egna lägenheten till trapphus, korridorer, tvättstugor, cykelförråd, 
balkonger och uteplatser. Att boendet ska vara rökfritt skrivs in i kontrakten och signeras av hyresgästerna som är ansvariga  
för att reglerna efterlevs även av gäster.

Succé för 
bomässa i Ystad

Trädgårdsstad



Änglahuset 
får nytt liv12

Njutbar konst i app!
I Ystad finns en mängd vackra, kluriga och roliga offentliga konstverk att betrakta för  
den som är sugen på en sinnlig stadsvandring. Därför har Ystads kommun tagit fram 
”Ystad skulpturpark”, en inspirerande konstguide som finns både på webben och som 
promenadvänlig app. Appen visar enkelt vägen till alla de olika konstverken på en tydlig 
karta. Här finns också fakta om de olika konstnärerna, bilder på konstverken och massor  
av spännande och underhållande anekdoter. Fyra av verken står på Ystadbostäders  
områden, i väntan på nyfikna besökare. Mycket nöje!

Ystad har en av Europas äldsta och bäst bevarade 
stadskärnor. Den historiska miljön utgör en  
betydelsefull del av stadens varumärke och Ystad-
bostäder har ett flertal skyddade kulturbyggnader 
i sitt bestånd. Änglahuset är ett av de äldsta, och 
mest välkända.

– Hans Raffns gård, som Änglahuset egentligen 
heter, är en kulturhistorisk pärla, säger Therese  
Johansson, projektledare på Ystadbostäder. 
Gården byggnadsminnesförklarades 1968, vilket 
är det starkaste skydd en byggnad kan ha. I Ystad 
finns bara tretton hus som är byggnadsminnen, 
vart och ett med specifika skyddsföreskrifter.

Hans Raffns gård ligger på hörnan av Stora 
Norregatan och Sladdergatan. Gården består av 
två sammanbyggda korsvirkeshus i två våningar 
samt det lite mindre Skomakarelagets hus och 
några gårdsbyggnader. De större korsvirkeshusen 
byggdes omkring 1630 medan Skomakarelagets 
hus restes redan på 1500-talet.

– Kvarteret ger en bra bild av hur de rika köp-
mansgårdarna såg ut vid den här tiden, säger 
Therese Johansson. Fasaden är utförd i utpräglad 
renässans med ett rikt timmersystem, en knekt-
buren överkragning, snedstyvor och mönsterlagt 
tegel. De rikliga och vackert snidade trädetaljerna 
med änglahuvuden, masker, beslagsornamentik 
och en vackert målad loftlist är välkända och ofta 
avbildade.

Renoveringen baseras på en antikvarisk för-
undersökning av hela kvarteret Lovisa. Genom 
århundraden har en mängd renoveringar och  
ombyggnader gjorts, den senaste på 50-talet. 

Entréer har flyttats, fönster har ändrats och  
byggnaderna har i omgångar både moderniserats 
och delvis återställts till ursprunglig stil.

– Den här gången görs hela renoveringen i sam-
arbete med en antikvarie som guidar oss dels gäl-
lande materialval och kulörer, och dels kring hur 
hantverkarna ska förhålla sig till olika processer. 
Som exempel kan det finnas bitar av ruttet trä i de 
gamla korsvirkesstommarna. Då byter vi inte hela 
balken utan låter en timmerman hugga ut friska 
bitar kärnvirke att ersätta de dåliga delarna med.

– Korsvirke, tegel, sniderier och loftlist har 
restaurerats med gammaldags teknik. Vi anlitar 
konservatorer och specialutbildade hantverkare 
som enbart använder kalkbruk, tjära, linolja och 
linkitt precis som förr i tiden. De äldre metoderna 
har inte bara ett historiskt värde utan håller också 
bättre.

Nu står de vackra fasaderna klara och redo för 
många år av väder, vind och nyfikna betraktare. 
Under 2020 inleds renoveringen av lägenheterna 
och interiören. Här finns bland annat väggmål-
ningar från 1600-talet bevarade. 

– Vid den här tiden användes väggmålningar  
istället för tapeter. Målningarna är i relativt dåligt 
skick och eftersom lägenheterna ska hyras ut 
kan vi inte skydda dem om de är synliga. Därför 
tar vi fram målningarna för att dokumentera och 
restaurera dem, sedan bygger vi in dem bakom nya 
skyddande innerväggar igen. I huset finns också  
en snidad fönsterkarm från 1600-talet. Den har  
vi valt att bevara synlig så att hyresgäster kan  
njuta av den, säger Therese Johansson. 

En fjärdedel av Ystad-
bostäders byggnader 
har stort kulturhisto-
riskt värde, och flera 
står på Länsstyrelsens 
bevarandelista. Flagg-
skeppet är det bygg-
nadsminnesmärkta 
Änglahuset som 
uppfördes redan på 
1500-talet. Nu total-
renoveras byggnaden 
och de vackra kors- 
virkesfasaderna med  
sina karaktäristiska 
sniderier får nytt liv.
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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 2019-12-31

Uthyrningsobjekt
Bostadslägenheter, lokaler, garage- och bilplatser uppdelade efter fastighetsområde per 2019-12-31

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 -36 028 32 780 121 287 50 380 171 667 64 61 98 25 9 257 16 478 64 928 101 1 700 113
Alrunan 1 1 321 -567 754 1 254  
Ystad 3, 4 1991 12 795 -4 818 7 977 20 141 11 662 31 803 10 27 37 2 133 58 1 058 2 38 3
Domar 23 2006 32 983 -7 362 25 621 19 692 9 012 28 704 5 7 3 1 16 1 437 90 1 308 3 517  
Malmö 4 2007 131 084 -26 111 104 974 85 228 22 800 108 028 38 46 5 89 6 532 73 1 356 77 1 082 10
Torna 2 2008 17 435 -3 165 14 270 12 202 2 341 14 543 1 694  
Köpingebro 6:104 2011 31 763 -4 480 27 283 13 775 2 182 15 957 5 10 4 19 1 513 80 1 397 10 160 10
Åkerblom 2 2014 35 128 -4 100 31 029 18 236 5 600 23 836 16 16 981 61 1 738 5 75  
Thorsson Östra 21 2014 60 216 -7 145 53 071 22 600 4 905 27 505 14 19 33 1 635 50 1 472 1 669 30
Disa 1, 3, 4 1961, 1970, 2014 17 370 -2 837 14 534 11 704 5 262 16 966 6 7 3 2 1 19 1 105 58 952 2 156  
Håkan V. 9 1965 1 301 -614 687 6 600 3 393 9 993 3 4 3 1 11 945 86 888  
Yngve 4 1966 4 607 -1 958 2 649 8 466 6 246 14 712 5 2 2 3 12 979 82 876 2 64 14 245 5
Johan 44 1966 2 025 -1 173 852 7 838 5 606 13 444 1 8 2 3 14 898 64 920 4 279 37
Zephyr V. 8 1963 3 443 -1 605 1 838 4 686 2 203 6 889 3 3 4 1 11 630 57 909 1 50 7
Christina 14 1971 2 517 -1 654 863 15 637 10 600 26 237 6 5 11 2 1 25 1 944 78 899 2 24 21 544  
Håkan V. 11 1971 1 844 -953 891 8 600 4 006 12 606 1 12 1 3 17 1 164 68 929 16
Brigitta 27, 33, 35 1972, 1974 3 588 -1 739 1 849 12 827 6 338 19 165 13 6 3 2 24 1 665 69 953 1 12 8
Xerxes 1 1950 2 480 -1 066 1 414 3 635 1 729 5 364 2 2 4 313 78 976 2 177 5
Östman 2 1978 2 568 -1 200 1 368 4 949 1 800 6 749 12 12 600 50 1 051  
Eliasson 2 1960, 1973 4 821 -1 636 3 185 7 520 2 539 10 059 8 12 20 843 42 1 123 4 73  
Johan 45 1980 15 451 -5 867 9 584 19 064 11 572 30 636 3 10 15 4 32 2 108 66 1 050 3 125  
Östman 1 1990 11 427 -5 495 5 933 9 800 3 072 12 872 6 12 18 1 115 62 1 073 5
Christina 15 1998 7 720 -3 435 4 285 6 126 1 768 7 894 1 1 2 4 327 82 1 087  
Tengberg 11 1992 3 982 -1 762 2 221 3 277 1 000 4 277 1 400  
Eliselund 1 1993 14 092 -5 974 8 118 14 000 4 620 18 620 28 28 1 540 55 1 097 27
Resen 1 777 -292 485 1 217  
Eskilsson 9 1987, 1989 3 502 -1 433 2 069 8 649 3 317 11 966 7 6 1 14 1 085 77 986 16
Grundström 1 1971, 2002, 2003 52 698 -17 223 35 475 55 055 16 102 71 157 8 32 20 20 80 5 337 67 1 179 49
Pernilla 14 1930 4 666 -863 3 803 3 389 2 547 5 936 2 5 2 9 463 51 898  
Lovisa 18 1930 1 928 -574 1 354 2 839 2 267 5 106 1 2 3 322 107 837 1 156  
Niorder 7 1957 5 965 -1 728 4 237 5 400 4 136 9 536 4 4 2 10 752 75 883  
Lichton 1 1983, 2017 106 148 -8 610 97 538 56 015 22 000 78 015 7 54 10 6 77 4 352 57 1 279 2 950 58
Pernilla 13 1961 879 -419 460 1 153 782 1 935 1 2 3 126 42 963 1 37  
Ulrika 7, Thora 9 1963 4 172 -1 763 2 409 15 356 11 096 26 452 5 13 14 2 34 2 043 60 898 19
Backus N. 11 1967 3 143 -1 935 1 208 12 304 5 600 17 904 20 20 1 657 83 887 17 360 23
Pernilla 15 1970 536 -331 205 4 020 2 907 6 927 1 4 3 8 511 64 895 4 67  
Qvist 1 1970 3 273 -1 431 1 842 5 400 3 850 9 250 2 12 14 699 50 940  
Lovisa 20, 24, Olivia 1 1972, 1973 13 164 -4 024 9 140 20 184 13 128 33 312 2 10 16 2 30 2 188 73 948 3 472  
Ceres 1 1974 5 720 -1 818 3 902 6 400 4 510 10 910 2 6 1 2 1 12 820 68 938 16
Backus S. 20, Apollo 7, Wilhelmina 10 1975, 1977 25 548 -9 879 15 669 59 906 38 080 97 986 11 53 41 4 109 7 248 66 968 2 31 2 40 64
Pernilla 16 1988 26 696 -13 320 13 376 29 839 15 000 44 839 1 16 13 7 2 39 2 802 72 1 122 84 1 758  
Blåtand 2 4 771 -2 176 2 594 1 400  
Thott 1 4 134 -1 807 2 327 1 400  
Sorgenfri 1 1994 24 126 -8 710 15 416 15 400 8 600 24 000 7 9 7 1 24 1 586 66 1 087 6
Solliden 8 1992 15 123 -6 101 9 023 14 728 4 514 19 242 8 14 22 1 614 73 1 053 22 400 6
Edvinshem 2:26 2010 75 978 -12 422 63 555 50 785 11 206 61 991 14 22 10 46 3 526 77 1 511 1 603 28 448 29
Ronja 1, Pippi Långstrump 1 2006 52 309 -11 234 41 075 33 835 8 619 42 454 8 21 6 35 2 839 81 1 326 11 200 22

SUMMA 926 025 240 833 685 192 858 547 358 897 1 217 444 175 545 433 129 25 1 307 86 853 66 1 091 60 7 157 379 6 719 584



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

556073-8857  AB YSTADBOSTÄDER
Bolagsstyrelsen och verkställande direktören för AB Ystadbostäder, 
med säte i Ystad, får härmed avge följande årsredovisning för  
verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

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 perioden 2019-01-01 – 2019-04-09 varit: Lars Wollin (ordförande), 
Ingemar Andersson (vice ordförande), Jan Axlund, Hans Christerson, 
Niklas Gran, Cecilia Magnusson-Svärd och Sven Wollmer.

För perioden 2019-04-09 – 2019-12-31 har styrelsen bestått av: 
Ingemar Andersson (ordförande), Lars Wollin (vice ordförande), 
Christina Christensson, Niklas Gran, Thomas Heinrich, Karin Olsson 
Lindström och Anders Mårtensson.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör och sekreterare i styrelsen har under året 
varit Pehr Carlberg.

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 11 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 
perioden 2019-01-01 – 2019-04-09 varit: Bruno Andersson och 
Ronny Persson. Lekmannarevisorer för perioden 2019-04-09 – 
2019-12-31 har varit: Gunilla Björklund och Bo Lönnerblad.

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

FÖRVALTADE FASTIGHETER
Vid årets utgång ägde och förvaltade bolaget 1 307 st. bostäder,  
60 st. lokaler, 379 st. garage- och 584 st. bilplatser. Ägda och för- 
valtade fastigheter redovisas i tabell på sidan 16–17.

Omflyttningen har under året uppgått till 11,9 procent  
(11,6 procent 2018).

PÅGÅENDE BYGGPRODUKTION
I kv. Grundström pågår nybyggnation av 36 lägenheter. Betong-
stommen var rest till årsskiftet och taket var på. Inflyttning planeras 
till november 2020.

I projekt Fridhem ombyggnad till vindslägenheter stod 4 nya lägen-
heter inflyttningsklara under hösten. Resterande 32 lägenheter har 
byggstartats och inflyttning kommer att ske etappvis under 2020.

I projekt Kokillen pågår planering och projektering för nybyggnation  
av 52 lägenheter i två huskroppar och ett villkorat startbesked erhölls
i december, vilket innebär att arbetet kan påbörjas med att flytta  
utfarten av Gjuterigatan. Projektet är upphandlat i en strategisk sam-
verkansentreprenad tillsammans med projekten Mammutträdet 1 
och Abrahamsfält 1 samt ytterligare ett odefinierat projekt.

I projekt Ystad Trädgårdsstad kalkylerar Ystadbostäder med att 
bygga ca 120–130 lägenheter. Förhandling om riktpris för uppförande 
av byggnaden i projekt Arboristen, som innehåller 20 lägenheter, 
pågår. En samordning av projekten Arboristen och Mammutträdet  
1 med gemensam arbetsplatsetablering och gemensam plats- 
organisation kan leda till ekonomiska synergieffekter. Planering  
och projektering för etapperna 2 och 3 med Mammutträdet 1 och 
Abrahamsfält 1 är inledd och kommer att ingå i den strategiska  
samverkansentreprenaden tillsammans med Kokillen.

HYRESFÖRHANDLINGAR
Bostadshyrorna höjdes med 0,89 % fr.o.m. 1 januari 2019. 

INVESTERINGAR
Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 66 805 tkr,  
fördelat enligt följande:

Nybyggnadsprojekt 55 310 tkr
Ombyggnadsprojekt 3 720 tkr
Aktiverat underhåll 7 559 tkr
Maskiner och inventarier 146 tkr
Finansiella tillgångar (återbäring HBV) 70 tkr

  66 805 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 1,4 miljarder kronor.

TAXERINGSVÄRDEN
Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärden per 2019-12-31 uppgår 
till 1 217 444 tkr, varav byggnader 858 547 tkr och mark 358 897 tkr.

FÖRSÄKRINGSVÄRDEN
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade utan angivande av belopp.

MILJÖFRÅGOR
Bolaget genererar ytterst lite avfall i den egna verksamheten. I alla 
ramavtalsupphandlingar ställs krav på att entreprenörer ska sortera 
sitt eget avfall och köra det till närmaste återvinningsstation.  
Bolaget jobbar vidare med att öka antalet sorteringsfraktioner  
på alla bostadsgårdar. 

I alla avtal då även i nybyggnation ställs 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. Vid nyanskaffning eller byte av bolagets egna fordon och 
redskap, där så är möjligt, ersätts dessa med fossilfria drivmedel.

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 exempelvis sedumtak för att minska mängden regn-
vatten till avloppsnätet.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT RISKER  
OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Ystadbostäder kommer att få nya ägardirektiv, som innebär att  
bolaget ska balansera bostadsmarknaden över tid, exempelvis  
genom att anpassa nyproduktion och befintligt fastighetsbestånd, 
utifrån marknadens efterfrågan, behov och kommunens ekonomiska 
förutsättningar. Ystadbostäder kommer troligtvis inte att kunna 
låna till investeringar i nyproduktion av bostäder i större skala inom 
de närmaste åren. Detta leder till att några av de planerade nypro-
duktionsprojekten kan komma att avyttras till andra byggherrar och 
några av projekten blir vilande tills bostadsmarknadens efterfrågan 
blir större och de ekonomiska förutsättningarna blir bättre.

Bolaget färdigställer de redan påbörjade byggprojekten och  
därefter fokuserar man på bibehållandet av de befintliga fastig- 
heterna. I det befintliga fastighetsbeståndet finns ett underhålls-
behov som kan åtgärdas i samband med energieffektiviseringar, 
förtätningsmöjligheter och standardhöjningar.

FLERÅRSÖVERSIKT
2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter (tkr) 95 853 97 966 101 378 108 005 110 581
Balansomslutning (tkr) 720 526 736 425 782 579 795 055 884 379
Årets resultat (tkr) 808 750 293 300 634
Soliditet (procent) 19,0 19,2 19,0 19,5 18,3
Antal lägenheter (st.) 1 289 1 294 1 299 1 303 1 307
Hyra bostäder per kvm/år (kr) 1 039 1 054 1 069 1 080 1 091

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

Nyckelfaktor Förändring Resultatpåverkan
Hyresförändring bostäder +/- 1 procentenhet +/- 948 tkr
Förändring vakansgrad +/- 1 procentenhet +/- 948 tkr
Förändring driftskostnad +/- 10 kr/kvm +/- 940 tkr
Genomsnittlig låneränta * +/- 1 procentenhet +/- 6 790 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.
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång 20 200 24 982 110 082 155 264
Erhållet aktieägartillskott   6 050 6 050
Årets resultat   634 634
Belopp vid årets utgång 20 200 24 982 116 766 161 948

Enligt beslut vid den ordinarie bolagsstämman 2019-04-09 har balanserat resultat på 109 782 tkr och 2018 års resultat på 300 tkr balanserats 
i ny räkning på totalt 110 082 tkr.

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.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat vid årets ingång 110 082 929,24 kr
Erhållna aktieägartillskott 6 050 000,00 kr
Årets resultat 633 734,73 kr 
 
   116 766 663,97 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras  
på följande sätt:

i ny räkning balanseras 116 766 663,97 kr
 
   116 766 663,97 kr

Upprättad årsredovisning innebär att ett koncernbidrag på  
7 697 000 kr har lämnats till Ytornet AB. 

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen:

Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans  
godkännande, lämnats med 7 697 000 kr vilket föranlett att fritt  
eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, 
reducerats med 1 647 000 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).

RESULTATRÄKNING 

tkr Not 2019 2018

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1 108 678 107 159
Övriga rörelseintäkter 2  1 903 846

110 581 108 005

RÖRELSENS KOSTNADER

Externa kostnader 3 -62 146 -60 798
Personalkostnader 4 -15 164 -13 282
Avskrivningar 5 -18 021 -17 515

-95 331 -91 595

RÖRELSERESULTAT 6 15 250 16 410

Finansiella intäkter 7 106 156
Finansiella kostnader 8 -6 652 -8 222

-6 546 -8 066

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 8 704 8 344

Bokslutsdispositioner 9 -7 697 -8 144
Skatt på årets resultat 10 -373 100

ÅRETS RESULTAT 634 300
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BALANSRÄKNING 

tkr Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Färdigställda byggnader 11 635 451 640 480
Tomtmark 12 42 396 42 396
Markanläggningar 13 7 345 7 660
Pågående byggnadsprojekt 14 123 425 69 382
Maskiner och inventarier 15 226 212

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 204 134
Uppskjuten skattefordran 17 227 258
Andra långfristiga fordringar 18 1 194 1 194

Summa anläggningstillgångar 810 468 761 716

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 19 290 570
Fordringar hos koncernföretag 20 36 213
Övriga kortfristiga fordringar 21 1 716 2 019
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 1 187 928

Kortfristiga placeringar
Koncernvalutakonto 23 70 665 29 313
Kassa och bank 24 18 296

Summa omsättningstillgångar 73 911 33 339

SUMMA TILLGÅNGAR 884 379 795 055
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BALANSRÄKNING 

tkr Not 2019 2018

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 116 132 109 782
Årets resultat 634 300

Summa eget kapital 161 948 155 264

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 25 4 169 3 827

Summa avsättningar 4 169 3 827

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 26 679 000 609 000

Summa långfristiga skulder 679 000 609 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 15 634 7 779
Skulder till koncernföretag 27 9 537 10 291
Övriga kortfristiga skulder 28 444 373
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 13 647 8 521

Summa kortfristiga skulder 39 262 26 964

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 884 379 795 055



NOTER OCH KOMMENTARER
TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen för år 2019 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 redovisas 
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. 
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KASSAFLÖDESANALYS 

tkr 2019 2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 15 250 16 410
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 18 021 17 515

33 271 33 925

Erhållen ränta 106 156
Erlagd ränta -6 652 -8 222

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 26 725 25 859

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-), minskning (+) kundfordringar 281 439
Ökning (-), minskning (+) övriga kortfristiga fordringar 221 1 177
Ökning (+), minskning (-) leverantörsskulder 7 855 -6 264
Ökning (+), minskning (-) övriga kortfristiga skulder 4 444 -2 218

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 526 18 993

Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar -66 735 -22 487
Finansiella anläggningstillgångar -70 13

Kassaflöde från investeringsverksamheten -66 805 -22 474

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långfristiga skulder 70 000 20 970
Erhållna/lämnade koncernbidrag -7 697 -8 144
Erhållna aktieägartillskott 6 050 6 352

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 68 353 19 178

Årets kassaflöde 41 074 15 697

SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 29 609 13 912

SUMMA LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 70 683 29 609

Likvida medel:
Kassa och bank 18 296
Koncernvalutakonto 70 665 29 313

70 683 29 609



Not 1 Nettoomsättning 
tkr 2019 2018
Hyresintäkter bostäder
Bostadslägenheter 84 217 82 529

Bränsleavgifter, bostäder 10 101 11 001

Hyresrabatter -863 -1 013

Outhyrda bostadslägenheter -431 -375

93 024 92 142

Hyresintäkter lokaler   

Lokaler 10 950 10 451

Bränsleavgifter, lokaler 228 228

Outhyrda lokaler -280 -200

10 898 10 479

Fördelning kontrakt   

Antal hyreskontrakt   

  -bostäder 1 307 1 303
  -lokaler 60 65
Ytfördelning, procent

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

  -bostäder 1 091 1 080
  -lokaler 1 456 1 394

Förfallostruktur lokalhyror, årshyra
Exklusive kontrakt under omförhandling

2020 2021 2022 2023 ≥ 2024 Totalt
198 52 325 33 6 218 6 826

Övriga hyresintäkter
Varmgarage 2 871 2 848

Bränsleavgifter, garage 2 2

P-platser 2 718 2 615

Hyresrabatter -14 0

Outhyrda garage-, bilplatser -830 -1 000

Övriga hyresintäkter 9 73

4 756 4 538

Summa not 1 108 678 107 159

Not 2 Övriga rörelseintäkter 
tkr 2019 2018
Sidointäker
Hyresgästservice 763 645

Kraversättningar 2 0

Externt sålda tjänster 338 0

1 103 645

Övriga rörelseintäkter   

Återvunna fordringar 113 81

Erhållna bidrag 0 50

Försärktingsersättningar 559 0

Övriga intäkter 128 70

800 201

Summa not 2 1 903 846

Not 3 Externa kostnader 
tkr 2019 2018
Löpande underhåll -6 603 -5 349

Planerat lägenhetsunderhåll -12 349 -9 328

Gemensamt underhåll -2 926 -2 393

Fastighetsskötsel -9 306 -11 563

Vattenförbrukning -4 680 -4 609

Elförbrukning -2 363 -2 379

Sophantering -1 968 -1 939

Uppvärmning -9 764 -9 926

Riskkostnader -2 271 -2 096

Fastighetsskatt -2 555 -2 201

Övriga externa kostnader -7 361 -9 015

  – varav revision Ernst & Young -158 -161

-62 146 -60 798

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.

Reservering för osäkra fordringar
På balansdagen bedöms vissa hyres- och kundfordringar  
vara osäkra. Dessa fordringar har kostnadsförts som befarade 
hyres- och kundfordringar, och belastar resultatet 2019 med 
totalt 714 tkr.

Not 4 Personalkostnader 
tkr 2019 2018
Löner kollektivanställda -2 967 -2 881

Löner tjänstemän -5 900 -5 031

Kostnadsersättningar -8 -10

Soc. avg., pensioner, uttagsskatt -5 610 -4 826

Utbildning, sjuk- och hälsovård -679 -534

-15 164 -13 282
Medeltal årsanställda  

Kvinnor 6,6 5,3

Män 12,0 11,8

18,6 17,1

Heltidsanställda per 31/12  

Kvinnor 6 4

Män 12 10

18 14

Deltidsanställda per 31/12  

Kvinnor 3 2

Män 0 2

3 4

Löner och andra ersättningar  

Styrelse och VD -1 147 -1 128

Övriga anställda -7 879 -7 242

-9 026 -8 370

Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD -162 -96

Pensionskostnader för övriga anställda -1 293 -735

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal -3 188 -3 041

-4 643 -3 872

Anställningsavtal VD
Vid uppsägning från företagets sida har VD rätt till 

avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner

Könsfördelning bland ledande  
befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 29 % 14 %

Andel män i styrelsen 71 % 86 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 20 % 20 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 80 % 80 %

  

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro 5 % 5 %

  – varav andel 60 dagar eller mer 42 % 44 %

Sjukfrånvaro per grupp  

  – män 6 % 6 %

  – kvinnor 3 % 3 %

  – 29 år och yngre 0 % 0 %

  – 30–49 år 13 % 3 %

  – 50 år och äldre 2 % 6 %

Not 5 Avskrivningar 
tkr 2019 2018
Maskiner, inventarier, fordon -132 -102

Byggnader, komponentavskrivning -17 001 -16 918

Utrangerade komponenter, restvärde -888 -495

-18 021 -17 515

Not 6 Rörelseresultat 
tkr 2019 2018
Rörelseresultat 15 250 16 410
Andel av årets inköp från koncernen 21 % 21 %

Andel av årets försäljning till koncernen 14 % 14 %

Not 7 Finansiella intäkter 
tkr 2019 2018
Ränteintäkter 106 156

Not 8 Finansiella kostnader 
tkr 2019 2018
Räntekostnader fastighetslån -6 652 -8 209

Övriga räntekostnader 0 -13

-6 652 -8 222

Not 9 Bokslutsdispositioner 
tkr 2019 2018
Lämnade koncernbidrag -7 697 -8 144
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Not 10 Skatt på årets resultat 
tkr 2019 2018
Förändring av uppskjuten skatt avseende  
temporära skillnader -373 100

Summa redovisad skatt -373 100
 

Redovisat resultat före skatt 1 007 200
Skatt på redovisat resultat enligt gällande  
skattesats (21,4 %) 215 114
Skatteeffekt av:

  - Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader 3 638 3 722

  - Skattemässiga avskrivningar på byggnader -4 025 -3 846

  - Övriga ej avdragsgilla kostnader 14 5

  - Ej skattepliktiga intäkter 0 -1

  - Utrangeringar 190 109

  - Avskrivning ersättningslånepost -32 -33

  - Uppskjuten skatt -373 100

Redovisad skatt -373 100

Not 11 Färdigställda byggnader 
tkr 2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 865 132 788 711

Årets anskaffningar 7 169 5 353

Försäljningar/utrangeringar -1 918 -1 029

Omklassificeringar 5 377 72 097

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 875 760 865 132

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

  
Ingående avskrivningar -224 652 -208 479
Försäljningar/utrangeringar 1 030 535

Årets avskrivningar enligt plan -16 687 -16 708

Utgående ackumulerade avskrivningar -240 309 -224 652

Redovisat värde byggnader 635 451 640 480

Not 12 Tomtmark 
tkr 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 42 396 42 396

Utgående anskaffningsvärden 42 396 42 396

Not 13 Markanläggningar 
tkr 2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 7 870 0

Årets anskaffningar 0 4 407

Omklassificeringar 0 3 463

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 870 7 870

Ingående avskrivningar -210 0

Årets avskrivningar enligt plan -315 -210

Utgående ackumulerade avskrivningar -525 -210

Redovisat värde markanläggningar 7 345 7 660

Beräkning av verkligt värde: 
tkr 2019 2018
Bokfört restvärde byggnader och mark 685 192 690 536

Verkligt värde 1 388 006 1 301 885
 
Värderingen bygger på faktiska hyresnivåer och schablonvärden avseende 
drift- och underhållskostnader. Schablonkostnaderna har justerats individuellt vid 
behov. Värdet har bedömts med stöd av en kassaflödesmodell där beräknade 
driftnetton och restvärden har nuvärdeberäknats på sedvanligt vis.

Not 14 Pågående byggnadsprojekt 
tkr 2019 2018
Ingående balans 69 382 132 238

Aktiverat under året 59 420 18 972
Omfört från pågående arbeten till kostnadsfört 
underhåll och förgävesprojekt 0 -1 864
Omklassificering färdigställda fastigheter -5 377 -79 964

123 425 69 382

Fördelning  
Nybyggnadsprojekt 72 387 49 427

Ombyggnadsprojekt 51 038 19 955

123 425 69 382

Not 15 Maskiner och inventarier 
tkr 2019 2018
Ingående anskaffningsvärden 2 780 2 758

Nyanskaffningar 146 22

Utgående anskaffningsvärden 2 926 2 780

  
Ingående avskrivningar -2 568 -2 466

Årets avskrivningar enligt plan -132 -102

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 700 -2 568

Bokfört restvärde 226 212

Not 16 Andra långfristiga 
 värdepappersinnehav 

tkr 2019 2018

Andelar HBV 40 40

Återbäring HBV 164 94

204 134

Not 17 Uppskjuten skattefordran 
tkr 2019 2018

Ingående saldo 258 308

Återförda skattefordringar -31 -50

227 258

Uppskjuten skatt med 20,6 % på skillnaden mellan skattemässigt (1 100)  
och bokfört (0) restvärde på ersättningslånepost.

Not 18 Andra långfristiga fordringar 
tkr 2019 2018

Likvidfordran del av kv. Yngve 4 1 194 1 194

1 194 1 194

Not 19 Hyres- och kundfordringar 
tkr 2019 2018
Hyresfordringar 505 370

Osäkra hyresfordringar -420 -34

Övriga kundfordringar 535 242

Osäkra kundfordringar -330 -8

290 570

Not 20 Fordringar hos koncernföretag 
tkr 2019 2018
Övriga kundfordringar 36 175

Övriga fordringar 0 38

36 213

Not 21 Övriga kortfristiga fordringar  
tkr 2019 2018
Beräknad skatteavräkning 1 630 1 881

Övriga fordringar 86 138

1 716 2 019

Not 22 Förutbetalda kostnader och 
 upplupna intäkter 

tkr 2019 2018
Upplupna intäkter 11 0

Övriga förutbetalda kostnader 1 176 928

Övriga förutbetalda kostnader 1 187 928

Not 23 Koncernvalutakonto 
tkr 2019 2018
Koncernvalutakonto 70 665 29 313

Not 24 Kassa och bank 
tkr 2019 2018
Kassa 8 10

Bank 10 286

18 296

Not 25 Avsättningar för uppskjuten skatt 
tkr 2019 2018

Belopp vid årets ingång 3 827 3 978

Årets avsättningar 342 -151

4 169 3 827

Uppskjuten skatt med 20,6 % på skillnaden mellan bokfört (642 796) och  
skattemässigt (622 559) restvärde på byggnader och markanläggningar.  
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Not 26 Långfristiga skulder  
 till koncernföretag 

tkr 2019 2018
Löptid, kapital- och räntebindning:
Förfallotidpunkt, tidigare än 2 år från balansdagen:

Skulder till koncernföretag 202 000 231 000

Förfallotidpunkt, 2–5 år från balansdagen:

Skulder till koncernföretag 422 000 358 000

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen:

Skulder till koncernföretag 55 000 20 000

679 000 609 000
  

Genomsnittsränta 0,94 % 1,27 %

  
Fördelning kreditgivare   
Ystads Kommun 679 000 609 000

679 000 609 000

Not 27 Kortfristiga skulder 
 till koncernföretag 

tkr 2019 2018
Leverantörsskulder 2 213 4 597

Hyres- och kundfordringar -82 -162

Koncernbidrag 7 697 8 144

Aktieägartillskott -6 050 -6 352

Förskottsbetalda hyror 218 175

Upplupna räntor 3 186 3 888

Övriga förutbetalda kostnader -14 0

Övriga interimsskulder 2 369 1

9 537 10 291

Not 28 Övriga kortfristiga skulder 
tkr 2019 2018
Depositionsavgifter 17 18

Moms 57 0

Uttagsskatt 152 167

Personalens källskatt 218 188

444 373

Not 29 Upplupna kostnader, 
 förutbetalda intäkter 

tkr 2019 2018
Arbetsgivaravgifter 237 209

Upplupen komptid 38 39

Upplupna semesterlöner 1 078 852

Förskottsbetalda hyror 7 070 7 043

Övriga interimsskulder 5 224 378

13 647 8 521

Not 30 Eventualförpliktelser 
tkr 2019 2018
Eventualförpliktelse Fastigo 165 167

Not 31 Väsentliga händelser efter 
 räkenskapsårets slut  
Inga väsentliga händelser som beräknas ha en finansiell effekt har inträffat efter 
räkenskapsårets slut.

Johannes Hedin 
Ekonomichef

STYRELSENS UNDERSKRIFT
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den 7 april 2020 för fastställelse.

Ystad den 3 mars 2020

Ingemar Andersson Lars Wollin Christina Christensson
Ordförande Vice ordförande

Niklas Gran Thomas Heinrich Karin Olsson Lindström

Anders Mårtensson Pehr Carlberg
 Verkställande direktör

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 12 mars 2020

Thomas Hallberg

Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport beträffande verksamheten år 2019 har lämnats den 18 mars 2020

Gunilla Björklund Bo Lönnerblad

Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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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 2019. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 18-31 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 
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens 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 ända-
målsenliga 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 upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande 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 an-
tagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bola-
get, 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 årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revi-
sionsberättelse 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 misstag 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 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och än-
damålsenliga 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 misstag, efter-
som oegentligheter 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 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 2019 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 verk-
ställande 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  
oberoende 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 inne- 
fattar 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, konsoliderings-
behov, 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 orga- 
nisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och  
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett  
betryggande sätt. 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  
uttalande 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 revisionen  
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
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 bolagets 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt  
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om  
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Ystad den 12 mars 2020

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor

32 33



Till kommunfullmäktige i Ystads kommun
Till årsstämman i AB Ystadbostäder 
Org nr 556073-8857

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2019

Vi, av fullmäktige i Ystads kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Ystadbostäders verksamhet.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, 
god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman fastställt ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och prövning.

Vi lekmannarevisorer har i vårt arbete haft sakkunnigt biträde från EY.

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 2020-03-18

Bo Lönnerblad Gunilla Björklund 
Lekmannarevisor  Lekmannarevisor
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Det här går din hyra till!
Pengarna du betalar i hyra används till en mängd olika saker, som att värma  
din bostad, reparera skador och hålla rent och snyggt på ditt område. Här kan  
se hur mycket av varje tusenlapp du betalar i hyra som går till olika funktioner.  
Hör gärna av dig om du vill veta mer!
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