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VISION 2030 

Mål för Ystads Kommun och hela den kommunala koncernen

Ystad är porten till framtiden och omvärlden.  
Här finns en god miljö för kreativa idéer. Företagen 
verkar såväl lokalt som globalt. Mångfald av fritid 
och kultur och nyskapande aktiviteter. Attraktiva 
och havsnära boenden i allt från medeltida stads-
kärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den 
lilla staden med de stora möjligheterna.

1 % befolkningsökning •	 Öka bostadsbyggandet
•	 Skapa fler arbeten tillsammans med 

näringslivet
•	 Säker och effektiv infrastruktur i hela 

Ystads kommun
•	 Stimulera och utveckla turism och nä-

ringsliv

•	 Halvera bostadskön 2015 
– 2022

•	 Halvera arbetslöshet för 
ungdomar 2015 – 2018

•	 Utbyggt fibernät på lands-
bygden och i staden

•	 Ökat antal arbetstillfällen i 
Ystads kommunDemokrati och 

delaktighet för alla
•	 Bredband för alla medborgare

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

•	 Bärkraftigt, hållbart näringsliv
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X
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1 % befolkningsökning

• Kulturen ska ingå i nyplanerade bo-
stadsområden

Demokrati och 
delaktighet för alla

• Levande och ledande  
biblioteksverksamhet

• Stärk kulturstaden Ystad med  
nya kulturyttringar

Kvalitetsutveckling  
och kvalitetsbedömning ska 
införas

• Stärk kulturstaden Ystad med  
nya kulturyttringar

En god personalpolitik som 
främjar trivsel och arbetspres-
tationer samt ökar möjlighe-
terna för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

• Kompetensutvecklingen ska säkras

• Bibehåll filmens starka ställning i Ystad
• Offentlig konstnärlig utsmyckning vid 

nybyggnation

• 1 % av investeringen 2015 
– 2030

• Starta eget utvecklingsar-
bete för biblioteken 2016 
– 2018

• Öka ungdomskulturen, 
kulturgaranti i förskolan 
2015 – 2018

• Fortsätt kommunal samver-
kan med filmverksamhet 
2015 – 2030

ÖVERGRIPANDE 
STRATEGISKA MÅL

STRATEGISKA MÅL PROCESSMÅL
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ÖVERGRIPANDE 
STRATEGISKA MÅL

STRATEGISKA MÅL PROCESSMÅL
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1 % befolkningsökning
• Gymnasieskolan i Ystad ska vara det 

självklara valet

Demokrati och  
delaktighet för alla

• Ge alla elever förutsättning att nå de 
nationella kunskapsmålen

Kvalitetsutveckling  
och kvalitetsbedömning ska 
införas

• Anpassa barngrupperna efter behov
• Gymnasieskolan i Ystad ska vara det 

självklara valet
• Öka andelen elever som väljer högsko-

lestudier

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

• Ge alla elever förutsättning att nå de 
nationella kunskapsmålen

• Öka antalet företagskontakt/praktik i 
grundskolan

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folk- 
hälsoprogrammet

• Anpassa barngrupperna efter behov

En god personalpolitik som 
främjar trivsel och arbetspres-
tationer samt ökar möjlighe-
terna för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

• Kompetensutvecklingen ska säkras

• Inför tidig uppföljning som 
signalerar behov  
av stöd 2015 – 2018

• 70 % av Ystads kommuns 
elever väljer att studera i 
Ystad 2016 – 2022

• Minst riksgenomsnittet 2015 
– 2018

• Minst tre tillfällen per elev 
2015 – 2018

Demokrati och 
delaktighet för alla

• Individens behov ska styra stödinsat-
serna

• Enklare dialog för individen/anhöriga

Kvalitetsutveckling  
och kvalitetsbedömning ska 
införas

• Individens behov ska styra stödinsat-
serna

• Förebyggande insatser ska utvecklas
• Långsiktig planering för äldrevården i 

framtiden

En god personalpolitik som 
främjar trivsel och arbetspres-
tationer samt ökar möjlighe-
terna för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

• Kompetensutvecklingen ska säkras

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folk- 
hälsoprogrammet

• Öka stödet till kvinnojoursverksamhe-
ten

• Delaktighet och inflytande 
ska mätas 2015 – 2018

• Kontaktperson ska finnas för 
alla med beviljade stödinsat-
ser 2015 – 2016

• Analys och handlingsplan 
ska utformas 2015 – 2016

• Uppdatera äldreplan 2015 
– 2018
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Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

• Gymnasieskolan i Ystad ska vara det 
självklara valet

• Stimulera tillväxten av gröna jobb

Kvalitetsutveckling  
och kvalitetsbedömning ska 
införas

• Vatten- och avloppsnätet fullt utvecklat

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

• Vatten- och avloppsnätet fullt utvecklat
• Stimulera hållbar matutveckling
• Fossilbränslefri och klimatneutral kom-

mun 2020
• Havet, sjöar och vattendrag har en god 

miljö

En god personalpolitik som 
främjar trivsel och arbetspres-
tationer samt ökar möjlighe-
terna för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

• Kompetensutvecklingen ska säkras

• Utbyggnad av avloppsnät, 
reningsverk och vattenverk 
enligt plan 2015 – 2020

• Framtagande av livsmed-
elsstrategi med perspektiv 
miljö, hälsa, näringsliv 2015

• Ystads kommuns fordon ska 
drivas av förnybar energi 
2015 – 2020

ÖVERGRIPANDE 
STRATEGISKA MÅL

STRATEGISKA MÅL PROCESSMÅL
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Ystads verkamheter ska vara 
kostnadseffektiva och ekono-
min ska vara i balans.

• Årets resultat ska uppgå till minst en 
proocent av skatteintäkterna.

• Kostnaderna ska inte öka mer pro-
centuellt än skatteintäkter och stats-
bidrag.

• Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

• God ekonomisk hushållning 
uppnås när så väl de finan-
siella målen som de övergri-
pande och strategiska målen 
huvudsakligen är uppfyllda.

FINANSIELLA  MÅL

En förutsättning för att nå de övergripande målen är att målen för 
verksamheterna är i samklang med det finansiella målen.

ÖVERGRIPANDE 
STRATEGISKA MÅL

STRATEGISKA MÅL PROCESSMÅL
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BUDGET 2015

En budget för arbete och hållbarhet 
Ystads kommun eftersträvar ett hållbart samhälle; socialt, 
ekonomiskt och klimatsmart. Miljöproblem som skapats 
ska inte lämnas i arv till kommande generationer. Män-
niskan är aktiv och kreativ som både vill och kan ta ansvar. 
I demokratisk anda ska samhället utformas så att varje 
människa kan utveckla sina goda egenskaper och möj-
ligheter. En ekonomisk tillväxt som sker till priset av en 
förstörd miljö och ett ojämlikt och orättvist samhälle ac-
cepteras inte. 

Den demokratiska hållbarheten är ytterligare en viktig del 
av det framtida samhället. Uppmärksamhet måste riktas 
på rasism, ojämlikhet och mobbing. Kommunen måste 
vara tydlig med att detta inte accepteras.

Ystad ska vara en föregångare i arbetet med långsiktig 
hållbar utveckling. Utsläppen av växthusgaser ska minska 
genom investeringar i effektiv klimat- och miljövänlig tek-
nik i kommunens egna verksamheter. Motsvarande krav 
ska ställas på de varor och tjänster kommunen upphand-
lar på marknaden. Då stimuleras framväxten av nya gröna 
jobb som bidrar till att Ystads företag blir ledande i att 
utveckla teknik med en miljöprofil som allt fler efterfrå-
gar. Kommunens verksamhet ska också underlätta för så-
väl personal som medborgare att göra klimat- och miljö-
smarta val i vardagen.

Miljötänkandet ska genomsyra all kommunal verksamhet, 
allt från upphandling av varor och tjänster till planering 
och fastighetsskötsel. En mycket viktig parameter i det 
hållbara samhället är tillgång till rent vatten. Det är en 
resurs vars kvalitet måste ges högsta prioritet. 

Mindre klasser och mer kunskap 
Ystads kommun vill att förskola och grundskola ska präg-
las av hög kvalitet. För det krävs höjda ambitioner och 
ordentliga investeringar i skolan. Det ska slås vakt om de 
små klasserna. Det ökar arbetsron och möjliggör för lärar-
na att ge eleverna den uppmärksamhet de behöver. Det 
är viktigt att varje barn får det stöd som behövs i skolan. 
Lärarna ska garanteras långsiktig kompetensutveckling 
och tillgång till den senaste forskningen. Läxhjälp ska ga-
ranteras de elever som har behov av det. 

Det livslånga lärandet blir allt viktigare i dagens samhälle. 
Idag är det många som byter karriär flera gånger under 
sitt arbetsliv. Därför måste samhället ha beredskap för att 
människor behöver gå in och ut i arbetslivet. Då måste 
det finnas möjligheter till kompetensutveckling inom olika 
områden. 

För ungdomarna måste det finnas tillgång till en bred och 
kvalitetsfylld gymnasieutbildning inom kommunen. Kan 
inte Ystads kommun erbjuda detta kommer ungdomarna 

i allt högre utsträckning att fortsätta välja gymnasieskolor 
i andra kommuner eller friskolor. Denna utveckling har 
pågått under ett antal år, vilket innebär ekonomiska kon-
sekvenser för kommunens egna gymnasieskola. Resulta-
tet av detta kan avläsas i sämre utbud och lägre kvalitet.

Gymnasiet ska upplevas som attraktivt och med ett att-
raktivt utbildningsutbud enligt ungdomarna. 

Högre kvalitet i äldreomsorgen 
Befolkningsutvecklingen i Ystads kommun går mot allt 
fler äldre över 65 år. Detta innebär att allt fler kommer 
att kräva vårdinsatser. Denna utveckling måste mötas med 
att bygga ut fler särskilda boenden så att inte en situation 
uppstår där äldre och sjuka inte får tillgång till boenden 
i tillräcklig omfattning. Kvarboendeprincipen måste utgå 
ifrån den enskildes val, inte utifrån att inga andra alterna-
tiv kan erbjudas.

Ett nytt särskilt boende ligger med i den ekonomiska lång-
tidsplanen, vilket krävs för att kunna ha framförhållning. 
En ny form av äldreboende kan tänkas, ett så kallat ser-
viceboende som är ett mellanting mellan särskilt boende 
och trygghetsboende. Ett nytt boende skulle kunna place-
ras i området Trädgårdsstaden. Det är ett fantastiskt om-
råde med närhet till naturen, butiker och kollektivtrafik. 
Här skulle kunna rymmas en bra blandning av äldrebo-
ende, trygghetsboende, hyreslägenheter och villabebyg-
gelse. 

I budgetförslaget finns ombyggnation av dagcentralen 
vid Hyllegatan till LSS-gruppbostäder. Detta beslut bör fö-
regås av en utredning där förutsättningarna för framtida 
användning klarläggs.

Valfriheten för de äldre ska öka. Individen måste själva 
få välja den hjälp som önskas. Det ska vara möjligt att få 
hjälp med tidningsläsning, att gå ut med hunden, gå på 
teater såväl som att få duscha när individen vill. 

Ingen ung ska behöva vara utan jobb
I Ystads kommun är ungdomsarbetslösheten mycket hög. 
Cirka 15 procent av ungdomarna mellan 18-24 år har 
inget jobb att gå till. Denna situation är oacceptabel och 
ett slöseri med ungdomars framtidsmöjligheter. Den här 
trenden måste brytas. Detta är en ödesfråga för framti-
den. Den offentliga sektorn, tillsammans med den privata, 
måste hitta en modell så att ungdomarna kan komma in 
på arbetsmarknaden och visa vad de kan och att de vill 
jobba. Ungdomarna måste ges en möjlighet att stå på 
egna ben, få en riktig lön och en möjlighet att planera för 
ett eget liv utan föräldrarnas stöd. Detta hänger samman 
med många andra saker i livet; att kunna skaffa sig en 
egen bostad och att bilda en egen familj. 
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Det krävs tidiga och kraftfulla åtgärder och ett tydligare 
fokus på området  om ungdomsarbetslösheten ska be-
kämpas. Kontakterna med näringslivet måste intensifieras 
och det måste skapas ett mycket närmare samarbete mel-
lan näringslivet och kommunen. 

En 90-dagars garanti införs i Ystads kommun. Det innebär 
att ingen ungdom ska behöva vänta mer än 90 dagar på 
att få ett jobb eller kunna börja studera efter att man har 
blivit arbetslös.    

En garanti för sommarjobb åt ungdomar införs. Genom 
detta ges ungdomar en möjlighet att under tre veckor få 
en inblick i och en första kontakt med den kommunala 
verksamheten. Ungdomarna får dessutom genom som-
marjobbet lära sig vilka krav som ställs på en arbetsplats, 
praktiska arbetslivserfarenheter och referenser vid fram-
tida jobbsökande. 

Bostadsbristen ska byggas bort 
Ystads kommun har behov av fler bostäder. Fler invånare 
behövs för att finansiera framtida investeringar. Varje ny 
invånare genererar cirka 43 000 kronor i skatteintäkter. 
Om Ystads kommun inte når det uppsatta målet på 1 
procent ökning av befolkningen ger detta ett bortfall på 
många miljoner, medel som behövs i verksamheterna. 
Tomtförsäljningen har nu börjat öka något, vilket är posi-
tivt, men fortfarande är det utifrån låga tal. Byggbolagen 
verkar i nuläget inte vilja satsa på att bygga bostadsrätter i 
Ystad, men det finns ett intresse för att bygga hyresrätter. 

Fortfarande är nivån på bostadsbyggandet alldeles för 
lågt i förhållande till det behov som finns. Enligt AB Ystad-
bostäder är det över 4 000 personer som står i kö för en 
lägenhet, och väntetiderna är flera år. 

En levande landsbygd innebär att man ska kunna bo och 
verka i byarna. Det är därför viktigt att satsa på utbygg-
nad av bredband, tillgänglig kollektivtrafik, säkra vägar 
och cykelvägar, rustade samlingslokaler och att fortsätta 
med stödjande resurser till enskilda vägar med eller utan 
statsbidrag. 



8

Fem år i sammandrag

 Budget Prognos Utfall Utfall Utfall
Resultaträkning (mkr) 2015 2014 2013 2012 2011 
Verksamhetens intäkter  510,6 425,0 426,5 424,0 
Verksamhetens kostnader  -1 676,0 -1 552,7 -1 512,6 -1 510,0 
Avskrivningar -130,0 -108,9 -99,9 -92,9 -78,9 
Verksamhetens nettokostnad -1 326,5 -1 274,3 -1 227,6 -1 179,0 -1 164,9 
    
Skatteintäkter 1 343,7 1 286,8 1 266,8 1 221,6 1 182,2 
Finansnetto -19,8 -8,3 -9,4 1,8 -2,9 
Resultat före extraordinära poster -2,6 4,2 29,8 44,4 14,4 
    
Utdelning från bolagen 11,0 14,0 6,0 - - 
  
Årets resultat 8,4 18,2 35,8 44,4 14,4 
     
Balansräkning (mkr)      
Anläggningstillgångar 3 473,0 3 311,2 2 812,7 2 691,0 2 453,6 
Omsättningstillgångar 370,8 370,8 373,5 307,2 250,9 
Summa tillgångar 3 843,8 3 682,0 3 186,2 2 998,2 2 704,5 
     
Eget kapital 1 403,9 1 385,7 1 349,9 1 315,9 1 301,5
Justering eget kapital   - -10,4 -
Årets resultat 8,4 18,2 35,8 44,4 14,4 
Summa eget kapital 1 412,3 1 403,9 1 385,7 1 349,9 1 315,9 
   
Avsatt till pensioner 29,7 29,7 31,0 28,2 27,3 
Summa avsättningar 29,7 29,7 31,0 28,2 27,3 
     
Långfristiga skulder 2 021,6 1 868,2 1 369,7 1 238,8 981,7 
Kortfristiga skulder 380,2 380,2 399,8 381,3 379,6 
Summa skulder 2 401,8 2 248,4 1 769,5 1 620,1 1 361,3 
     
S:a eget kapital och skulder 3 843,8 3 682,0 3 186,2 2 998,2 2 704,5 
     
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser   651,2 624,3 634,1 
Borgens- o övriga ansvarsförb.   1 694,7 1 365,4 1 094,1 
Leasingåtaganden   8,5 8,8 8,4 
     
Kassaflödesanalys      
Kassaflöde från den löpande verksamheten   144,6 130,3 6,2 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -323,6 -219,8 -215,8 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   233,5 150,1 88,9 
Årets kassaflöde   54,5 60,6 -120,7 
     
Nyckeltal       
Soliditet i %   43 46 49 
Soliditet inkl pensionsåtaganden      
före 1998 i %   23 25 25 
Likviditet i %   -7 -19 -34 
Låneskuld, inkl vidareutlåning   1 369,7 1 238,8 981,7 
     
 
Skattesats kommun och landsting 30,80 30,80 30,50 30,50 30,50 
    
Antal invånare   28 623 28 558 28 427 
Förändring   +65 +131 +89 
     

Fe
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?

65 % skatt och statsbidrag

18 % hyror, arrende, taxor och avgifter

11 % försäljning av tillgångar och verksamhet

4 % övriga bidrag

2 % räntor

Vad används pengarna till?

39 % personal

13 % köp av huvudverksamhet

40 % tjänster, material och inventarier

4 % bidrag och räntor

3 % inkomst och kostnadsutjämning

Skatt och 
statsbidrag 

65%

Hyror, 
taxor mm 

18%

Försäljning  
11%

Övriga 
bidrag 4% Räntor 2%

Tjänster, 
material 

mm 40%

Personal 
39%

Köp av 
huvudverk-

samhet 
13%

Bidrag o 
räntor 4%

Kostnads-
utj 3%

100 kronor i skatt till kommunen användes ungefär så här……   

3 kr Kulturverksamhet
 

3 kr Fritidsverksamhet 

2 kr Politisk verksamhet
 

1 kr Kommunal vuxenutbildning 
och övrig utbildning 

40 28 14 5 4 3 3 2 1

40 kr Vård, omsorg, äldre, funktionshin-
drade 

28 kr Skola för barn- och undgom 

14 kr Förskoleverksamhet och skolbarn-
omsorg 

5 kr Individ- och familjeomsorg 

4 kr Infrastruktur, skydd mm 

Va
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Ekonomisk översikt/Omvärldsanalys/Budgetförutsättningar

OMVÄRLDSANALYS

Global ekonomi
Den globala återhämtningen fortsätter efter en viss dämp-
ning under inledningen av 2014. Men uppgången är trög. 
Styrräntorna förväntas förbli låga i omvärlden de närmaste 
åren även om centralbankerna i USA och Storbritannien 
börja höja sina räntor. Utvecklingen den senaste tiden är 
blandad i tillväxtekonomierna. I Kina har de flesta indika-
torer vänt uppåt medan utsikterna har försämrats i många 
latinamerikanska länder. Den globala BNP-tillväxten ökar 
sammantaget från cirka 3 % förra året till cirka 3,5 % i år 
och till knappt 4 % år 2015 enligt Konjunkturinstitutet.

Det första kvartalet 2014 dämpades tillväxten på många 
håll i världsekonomin för att öka det andra kvartalet. I Eu-
ropa var utvecklingen den omvända, tillväxten ökade det 
första kvartalet efter att ha ökat fyra kvartal i rad för att 
sedan sjunka det andra kvartalet. Enligt Konjunkturinsti-
tutet tyder flera indikatorer i OECD-länderna på att tillväx-
ten stiger det tredje kvartalet. År 2015 fortsätter BNP att 
öka i OECD-länderna med en ökning på 2,5 %.

Det globala resursutnyttjandet är lågt, vilket är en av an-
ledningarna till att många råvarupriser inte har ökat de 
senaste åren. Lediga resurser finns i OECD-länderna där 
såväl löneökningstakten som inflationen är låg. I euro-
området har inflationen varit mycket låg och ligger där-
med långt under den europeiska centralbankens (ECB) 
mål om en inflation nära 2 %. Resursutnyttjandet och 
inflationen kommer fortsätta att vara lågt ytterligare ett 
par år, vilket gör att ECB kommer höja styrräntan först i 
början på år 2017. Återhämtningen har kommit längre i 
Storbritannien och mycket tyder på att centralbanken där 
blir först ut av de stora centralbankerna att höja styrrän-
tan, vilket troligtvis blir våren 2015.

Konjunkturåterhämtningen sker efter en finans- och 
skuldkris, vilket innebär att riskerna är stora och svåra att 
överskåda. Prognosen om återhämtning förutsätter att 
hushåll och företag börjar känna tillförsikt och blir mindre 
försiktiga med sina utgifter. Hot mot detta kan bland an-
nat vara de olika konflikterna i världen vilket kan få nega-
tiva följder. Vidare lider euro-området av en stor offentlig 
skuldsättning samt olika strukturella problem, vilket gör 
att riskerna för en ny skuldkris kvarstår.

Nationell ekonomi
Den svenska ekonomin har under det senaste året utveck-
lats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt medan utvecklingen 
hittills under året varit svagare än beräknat. Tillväxten för 
BNP år 2014 har skrivits ned från tidigare 3,0 % till nu-
varande prognos gjord i höst på 2,1 %. Nästa år 2015 
beräknas utvecklingen vara bättre och BNP beräknas växa 
med 3,3 %.

Den svenska exportens utveckling har varit förhållandevis 
svag under början av året, trots förbättrad tillväxt i om-
världen. Det är dock troligt att exporten ökar under hös-
ten och under nästa år mot bakgrund av en allt starkare 
tillväxt i omvärlden och den försvagning som under året 
skett av den svenska kronan. 

Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på in-
hemsk efterfrågan. Både hushållens konsumtionsutgifter 
och investeringarna har vuxit relativt snabbt. En bidragan-
de orsak är den omsvängning som skett i bostadsbyggan-
det. Från en nedgång med drygt 11 % i bostadsinveste-
ringar år 2012 beräknas dessa öka med 18% i år och med 
mer måttliga 8 % nästa år. Sänkta skatter, låg inflation, 
låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att 
hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Då sparan-
det ligger på en historiskt hög nivå väntas hushållens kon-
sumtionsutgifter växa framöver och nivån på sparandet 
efterhand reduceras. Det ger draghjälp till tillväxten i den 
svenska ekonomin.

SKL:s bedömning kring BNP 2013-2017:
Procentuell 
förändring
(årsgenomsnitt)

2013 2014 2015 2016 2017

BNP 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7

Sysselsättning
Sysselsättningen beräknas öka med 1 % i år och per år 
framöver. Det gör att sysselsättningsgraden fortsätter att 
öka.

Arbetskraften, som har ökat starkt de senaste åren, växer 
i år nästan lika snabbt som sysselsättningen. Det innebär 
att arbetslösheten faller endast marginellt ned till 7,9 % 
i år enligt Konjunkturinstitutet. De kommande åren däm-
pas tillväxten i arbetskraften vilket gör att arbetslösheten 
faller tillbaka till omkring 6,5 % år 2017 och 2018.

Inflation
Den svaga konjunkturen i Sverige har gjort att inflationen 
har varit mycket låg de senaste åren. Mycket talar för att 
perioden med exceptionellt låg inflation snart är över. Det 
beror bland annat på att prisförändringar på livsmedel 
och tjänster är högre, kronförsvagningen ökar priset på 
importerade varor, samt att produktivitetsutvecklingen 
har varit svag. 

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för 
prisutveckling och används bland annat som inflations-
mått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsu-
mentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den pri-
vata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna 
faktiskt betalar. KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på 
underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten 
av förändrade räntesatser från KPI.
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SKL:s bedömning kring inflationen 2013-2017:
Procentuell
 förändring
(årsgenomsnitt)

2013 2014 2015 2016 2017

KPI 0,0 -0,1 1,3 2,7 3,4
KPIF 0,9 0,6 1,6 1,8 2,0

Räntan
Den mycket låga inflationen hittills under året och däm-
pade inflationsutsikter föranledde Riksbanken att sänka 
reproräntan överraskande mycket i juli månad, från 0,75 
% till 0,25 %. I slutet på oktober sänkte Riksbanken återi-
gen räntan ned till 0,0 %. Riksbanken tror att räntan kan 
börja höjas igen under år 2015. År 2016 prognostiserar 
man att räntan kan ligga på 0,75 % och vid utgången 
av år 2017 tror man att den ska ha gått upp till 1,75 %.

Överskottsmål för den offentliga sektorn
I Sveriges finns en målsättning att de offentliga finanserna 
är långsiktigt hållbara. Till stöd för detta har riksdagen be-
slutat om ett överskottsmål. Riksdagen har fastställt över-
skottsmålet till att det finansiella sparandet ska vara 1% 
av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.

Den utdragna lågkonjunkturen som följt på finanskrisen 
och den expansiva finanspolitiken som förts i syfte att sti-
mulera ekonomin har tärt på de offentliga finanserna. År 
2014 beräknas underskottet för det offentliga sparandet 
uppgå till 2 % av BNP. De närmaste åren sjunker under-
skottet för att uppgå till 0,2 % år 2017. Förbättringen 
ligger huvudsakligen på utgiftssidan. Den fallande arbets-
lösheten medför lägre a-kassa och bidrag för arbetsmark-
nadsutbildningar. 

Med underskotten följer en ökad offentlig skuldsättning. 
Samtidigt ökar BNP snabbare än skulden, vilket gör att 
bruttoskuldens andel av BNP minskar framöver.

Det kommunala skatteunderlaget
Det finns i huvudsak tre prognosmakare när det gäller 
skatteunderlagstillväxten. Förutom SKL, som är den vikti-
gaste för kommunerna och som till exempel bestämmer 
hur skatteintäkterna bör periodiseras mellan åren, så gör 
även regeringen och Ekonomistyrningsverket prognoser. 

Under 2013 var det en måttlig skatteunderlagstillväxt 
på 3,5 % och denna beräknas bestå för innevarande år. 
Under 2015 och 2016 väntas skatteunderlaget öka bero-
ende på att konjunkturåterhämtningen leder till mycket 
stark utveckling av arbetade timmar, tilltagande löneök-
ningstakt och stigande pensioner. SKL räknar med en ök-
ning av skatteunderlaget strax under 5 % för respektive 
år 2015 – 2017. Regeringen prognostiserar något högre 
skatteunderlagstillväxt dessa år jämfört med SKL.

Regeringen ska varje år besluta om uppräkningsfaktorer 
för utbetalning av kommunalskatt före utgången av sep-
tember. Under valår får regeringen dock ändra uppräk-
ningsfaktorerna senast en vecka efter att budgetproposi-
tionen har lämnats till riksdagen. 

I detta sammanhang bör det uppmärksammas att kom-
munens egna skatteintäkter står för ungefär sjuttio pro-
cent av kommunens totala intäkter. De generella och 
riktade statsbidragen står för nästan tjugo procent av 
intäkterna. Statsbidragen räknas varken upp med prisök-
ningar eller ökar i takt med befolkningen.

Kommunernas ekonomi
Återbetalda premier från AFA Försäkring på nära 8 mdkr 
gav en kraftig förstärkning av kommunernas resultat 
2013. Det förklarar varför resultatet faller från dryga 15 
mdkr år 2013 till 6 mdkr år 2014. Resultatet motsvarar 
1,3 % av skatteintäkter och statsbidrag och kommer att 
innebära att fler kommuner än tidigare redovisar under-
skott år 2014. År 2014 och nästa år väntas upp mot 70 
– 80 kommuner inte klara balans i sin ekonomi, jämfört 
med 20 – 30 de senaste två åren.

De behov som följer av befolkningsförändringar växer allt 
snabbare i kommunerna. Från att tidigare motsvarat en 
kostnadsökning på cirka 0,5 % per år ökar de nu till drygt 
1 % per år. Till följd av en bra utveckling av skatteunderla-
get klarar kommunerna kostnadsökningar som motsvarar 
behoven som följer av ökad befolkning. Det höga kost-
nadstrycket gör att kommunernas resultat inte förbättras 
trots den goda utvecklingen av skatteunderlaget.
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Befolkning
Vid årsskiftet 2013/2014 uppgick antalet invånare i 
Ystads kommun till 28 623. Folkmängden ökade under 
2013 med 65 personer det vill säga med 0,2 %. Ökningen 
innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1% 
i genomsnitt årligen, inte uppnåddes för året. Landet i sin 
helhet ökade med 0,9 %, och det var samma ökning i 
Skåne län.

Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den 
senast 10-årsperioden har varit 0,7 %, vilket motsvarar i 
snitt 197 personer.

Under 2013 föddes 272 barn och 406 personer avled. 
Detta innebär att kommunen har ett födelseunderskott 
med 134 personer.

Under året flyttade 1 564 personer till kommunen och       
1 365 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 199 
personer. Kommunen har sedan flera år haft relativt stort 
inflyttningsöverskott.

272
406

1 564
1 365

65

0

500

1 000

1 500

2 000

Födda Döda Inflyttn Utflyttn Netto

Befolkningsförändringar 2013

Ystads kommun har relativt stora åldersgrupper i åldern 
kring 45-69 år och då i synnerhet i åldersgruppen 60-69. 
Ystads kommun har också högre andel pensionärer än 
riket i dess helhet, 25,6 % av befolkningen i Ystads kom-
mun är 65 år eller äldre jämfört med 19,4 % i riket.

Aktuell befolkningsupppgift i början på november 2014 
är 28 792, vilket motsvarar en ökning med 169 personer 
sedan årsskiftet.

I den nya befolkningsprognosen beräknas befolkningen 
i kommunen öka från 28 623 personer vid årsskiftet 
2013/2014 till 29 550 personer vid slutet av år 2018. 
Befolkningsökningen blir härigenom 927 personer eller i 
medeltal 185 personer per år. En viktig faktor i detta är att 
det byggs bostäder. Det är viktigt att kommunen fortsät-
ter att vara en attraktiv boendeort så att invånarantalet 
kan öka på grund av inflyttning.

I diagrammet nedan framgår att befolkningsutvecklingen 
har varit svag de senaste åren men att den kommer att 
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Befolkningsutveckling 2009-2018
utfall  och prognos

öka åren fram till 2018. I långtidsprognosen fram till år 
2030 beräknas befolkningen öka med något under 300 
personer årligen vilket näst intill motsvarar målsättningen.

Antalet barn 0-5 år, 1 698 år 2013, förväntas öka med 75 
personer till 1 773 år 2018.
Antalet barn 6-15 år, 2 758 år 2013, förväntas öka med 
259 personer till 3 017 år 2018. 
Antalet ungdomar 16-18 år, 871 år 2013, förväntas 
minska till 805 år 2015 för att därefter åter öka till 864 
år 2018. 
Åldersgruppen 19-24 förväntas minska från 2 000 år 
2013 till 1 629 år 2018.
Befolkning i yrkesverksam ålder, 25-64 år, förväntas öka 
med 340 personer till år 2018, från 13 955 år 2013 till 14 
295 år 2018. Antalet förvärvsarbetande ökar härigenom 
med cirka 68 personer per år.
Antal pensionärer, 65 år eller äldre, förväntas öka med 
631 personer från 7 341 år 2013 till 7 972 år 2018. Den 
genomsnittliga årliga ökningen blir då 126 personer.

Förändringarna i de olika befolkningsgrupperna gör att 
efterfrågan och behoven av den kommunala verksam-
heten ändras och måste anpassas. För att få ett effektivt 
resursutnyttjande är det av stor betydelse att man lyckas 
göra rätt prioriteringar mellan kommunens olika verksam-
heter.
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Skatte- och nettokostnadsutveckling i förhållande 
till föregående år
Skatteintäkterna är beräknade enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings skatteprognos från 2014-10-24. 

Beräkningarna är att skatterna ökar 2015 med 4,4 %, 
2016 med 3,8 %, 2017 med 3,9 % och 2018 med 4,0 
%. Prognosen bygger på en befolkningsökning årligen på 
1,06 – 1,12 % åren 2015 - 2017.

Ökningen av nettokostnaderna är högre än ökningen av 
skatteintäkterna för året 2015. Därefter ligger ökningen 
av nettokostnaderna lägre än skatteintäkterna. För att bi-
behålla en god ekonomi i kommunen är det viktigt att 
utvecklingen av skatteintäkterna följer nettokostnadsut-
vecklingen.

Finansnettots utveckling
Finansnettot som presenteras i diagrammet nedan är ett 
så kallat negativt finansnetto det vill säga räntekostnader-
na för lån och andra skulder överstiger ränteintäkterna för 
likvida medel och andra räntebärande tillgångar.
Från 2010 infördes koncernbank som vidareutvecklas allt 
eftersom bolagen behöver nya lån. Detta innebär att all 
nyupplåning inom koncernen sker av kommunen. Lån för 
bolagens behov vidareutlånas därefter. 
Vidstående diagram visar endast effekterna av kommu-
nens finansiella kostnader för det ”egna” upplåningsbe-
hovet.
Under hela perioden 2015 – 2018 prognostiseras nega-
tiva finansnetton. Detta är resultatet av höga investerings-
volymer med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i 
beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:
2015 – 2,75 %.
2016 – 3,50 %.
2017 – 4,00 %.
2018 – 4,25 %.
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Övergripande finansiella mål
Talen i diagrammen avser verkliga resultat för 2013. För 
2014 är det prognostiserade värden per 2014-08-31.
För åren 2015 – 2018 är beloppen budget respektive 
planvärde.

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

Prognos: Om målet ska uppfyllas för åren 2015 – 2016 
krävs det att resultaten blir bättre än de budgeterade be-
loppen.

Mål 2: Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skat-
teintäkter och statsbidrag.

Prognos: Om målet ska uppfyllas år 2015 krävs det att 
resultatet blir bättre än det budgeterade beloppet. För 
åren 2016 – 2018 blir målet uppfyllt enligt de beräknade 
värdena.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Prognos: Om målet ska uppfyllas för åren 2015 – 2018 
krävs det att resultaten blir bättre än de budgeterade be-
loppen.
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Budgetprocessen
Kommunfullmäktiges beslut kring budget och faststäl-
lande av skattesatsen fattas i november. Efter kommun-
fullmäktiges behandling av budgeten vidtar nämndernas 
arbete med fördelning av respektive förvaltnings intern-
budget. Nämndernas beslutade internbudgetar ska in-
lämnas till ekonomiavdelningen senast den 31 januari för 
redovisning i kommunstyrelsen.

Budgetförutsättningar och antaganden
Utgångspunkten för arbetet med 2015 års budget, plan 
2016 – 2018, har varit ekonomiplanen för 2015 – 2017 i 
2014 års budget.

Skatteintäkter
Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos 
från 2014-10-24 som ligger till underlag för beräkning av 
Ystads kommuns skatteintäkter. Prognosen bygger på en 
befolkningsökning årligen på ungefär 1,0 % åren 2015 
- 2018.

Utjämning av LSS-kostnader
Enligt det nationella utjämningssystemet för LSS (Lagen 
om stöd och service till funktionshindrade) betalade 
Ystads kommun 20,2 mkr år 2013. Prognosen för 2014 är 
en avgift på 20,2 mkr och för år 2015 förväntas en avgift 
på 20,3 mkr till det nationella utjämningssystemet. Åren 
efter 2015 förväntas avgiften stiga i en svag och jämn 
takt.

Löneökningar
Medel för löneökningar från 2014-04-01 finns budgete-
rade i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 

Arbetsgivaravgifter
Preliminära uppgifter avseende arbetsgivaravgifter inne-
bär ingen förändring i förhållande till 2014. Påslaget för 
personalomkostnader för huvuddelen av de anställda 
kommer att vara 38,46 %.

Oförutsedda behov
I kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov finns 
avsatt medel för kompensation för löneökningar enligt 
centrala överenskommelser som förväntas under kom-
mande år. Det finns också pengar för kompensation till 
alternativa driftsformer. 

Prisökningar
Budgeten för 2015-2018 innehåller nettokostnadsök-
ningar med 1,0 % årligen.

Internränta
Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommu-
nens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga 
finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. In-
ternräntan för år 2015 har fastställts till 2,5 %, enligt re-
kommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas 
månaden efter anskaffandet/färdigställandet. 

Investeringar
Investeringstakten har under många år varit mycket om-
fattande. Behovet av investeringar är fortsatt stort. Inves-
teringsbudgeten uppgår totalt till 292,7 mkr för år 2015, 
301,3 mkr 2016, 184,1 mkr 2017 och 98,8 mkr 2018. 

Ett fåtal större investeringsprojekt finns, vilket är den 
största förklaringen till dessa belopp. Ystad Arena där ett 
nytt badhus är klart ska även innehålla idrottshallar som 
ska byggas i två etapper till en totalutgift på 505 mkr. 
Ystads framtida vattenförsörjning har en budget på 215 
mkr för ombyggnad av Nedraby vattenverk 2010 - 2015. 
Det finns budgeterat 185,5 mkr för utbyggnader av av-
loppsreningsverket under perioden 2010 – 2016. 40 mkr 
finns avsatta 2014-2017 för att om möjligt ansluta enskil-
da avloppsanläggningar i kommunen till det kommunala 
avloppsledningsnätet. Vidare finns det avsatt 70 mkr för 
ett nytt äldreboende som ska vara klart 2017. Slutligen 
finns det totalt avsatt 160 mkr under planperioden för 
hamninvesteringar.

Alla de senaste och aktuella investeringarna kommer att 
till stor del finansierats med externa lån, delvis beroende 
på svaga ekonomiskt resultat. Kommunens totala lång-
fristiga låneskuld uppgick per 2014-08-31 till 1 806,7 
mkr. Beloppet inkluderar medel som genom koncernban-
ken upptagits för vidareutlåning till kommunens bolag. 
Den del som är hänförlig till kommunen var 811,4 mkr.
Med tanke på låneskuldens storlek är det betydelsefullt 
att följa svängningarna på räntemarknaden. Ur ett gene-
rationsperspektiv är det också angeläget att nuvarande 
generation inte vältrar över skuldbördan och betalnings-
ansvaret på nästkommande generationer. 

Pensionsskuld
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgick 2013-12-31 till 717,5 mkr, va-
rav 651,1 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 91 % ligger utanför balansräkningen.
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pen-
sionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade för 
att möta de betalningar som kommer att uppstå när skul-
den ska regleras.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort an-
tal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala be-
slut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. I 
nedanstående tabell framgår hur olika händelser var för 
sig påverkar kommunens ekonomi. Härigenom får man 
en uppfattning hur känslig kommunens ekonomi är för 
ändrade betingelser.
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Resultateffekt, +/- mkr
1 kr förändring av kommunalskatten 57,0 
1 % löneförändring 8,9 
1 % prisförändring 5,0 
1 % avgiftsförändring 1,2 
10 mkr förändrad upplåning 0,3
1 % förändrad kort ränta 4,7 
1 % förändring av generellt statsbidrag 1,8

Tabellen visar att oplanerade händelser kan få avgörande 
betydelse för kommunens ekonomi, varför det är viktigt 
att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som 
lång sikt.

God ekonomisk hushållning 
Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska 
besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad 
”god ekonomisk hushållning” är i den egna organisa-
tionen och dels ska vara styrande för den ekonomiska 
planeringen/utvärderingen. Kommunerna ska inte bara 
anta finansiella mål utan också verksamhetsmål i budge-
ten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll-
ning. God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de 
finansiella målen som de övergripande och strategiska 
målen huvudsakligen är uppfyllda. 
En ny styrmodell är under framtagande som ska utgå ifrån 
Vision 2030, de övergripande målen samt kärnområdena. 

Ekonomiska läget 2014
Årets förväntade resultat för 2014 blir ett överskott på 
cirka 18 mkr. Det är 13 mkr bättre än den ursprung-
liga budget som beslutades för 2014, där årets över-
skott var 5 mkr. Det budgeterade resultatet, efter kom-
pletteringsbudgeten, uppgick 2014-08-31 till 1 mkr.  
 
Den största delen av överskottet återfinns inom finansie-
ring och kommungemensam verksamhet. Räntekostna-
derna förväntas bli 9,2 mkr lägre än budgeterat och skat-
teintäkterna förväntas bli 5,1 mkr högre än budgeterat.  
 
Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas 
sammanlagt uppgå till +1,7 mkr. Det finns en negativ av-
vikelse och den har socialnämnden som prognostiserar 
ett underskott på 5,7 mkr. Kommunstyrelsens förvaltning, 
ledning o utveckling, prognostiserar ett överskott med 3,9 
mkr, överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott 
med 0,1 mkr, barn- och utbildningsnämnden har en prog-
nos på 1,0 mkr och samhällsbyggnadsnämnden har en 
prognos på 1,0 mkr och samhällsbyggnadsnämnden för-
väntas ha ett överskott på 2,4 mkr. För de övriga nämn-
derna är den ekonomiska prognosen ett nollresultat. 

Framtiden
Inför framtiden finns ett antal osäkra faktorer som kom-
mer att påverka kommunens ekonomi. Framförallt finns 
det faktorer i vår omvärld som kommunen har väldigt 
lite påverkan på; Hur kommer skatteunderlaget och sam-
hällsekonomin att utvecklas? Kommer den internationella 
ekonomiska konjunkturen att stärkas? Hur länge dröjer 
det innan räntan kommer att höjas? Hur utvecklas löner-
na och hur kommer inflationen att se ut för de närmsta 
åren? För att hantera svängningar i omvärldsfaktorerna 
är det nödvändigt att ha marginal i de kommande årens 
budgeterade resultat.  Det är också angeläget att inves-
teringarna kan komma ned på mer normala nivåer så att 
fortsatt upplåning kan upphöra och att investeringarna 
kan finansieras med egna medel. 

Arbetet med Vision 2030 och fördjupad översiktsplan för 
staden Ystad fortsätter. Strategier för stadens långsiktiga 
utveckling kommer att tas fram i avsikt att de ska sam-
manfatta de områden dit kommunens planerings- och ut-
vecklingsresurser ska fokusera under planperioden 2015-
2030. Den fördjupade översiktsplanen och dess strategier 
ska stödja kommunens vision och bidra till att denna för-
verkligas. Det krävs ett omfattande förankringsarbete för 
att förtydliga visionen och hur kommunen/koncernen ska 
agera för att arbeta mot att visionen uppnås. 

En mycket viktig del i kommunens framtidsvision är det 
fortsatta arbetet med styrmodellen. Begreppet styrmodell 
bör betraktas som en paraplybeteckning och innefattar 
hela årshjulet, hur verksamheterna styrs, följs upp och 
utvärderas. Kommunens övergripande strategi såväl som 
verksamhetsstyrning och ekonomi innefattas i styrmodel-
len, och detta ska förankras i kommunens övergripande 
mål. 
 
I augusti 2014 har en fastighetsutredning presenterats för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med den utred-
ningen har varit att redovisa hur koncernens fastighets-
bestånd kan samordnas effektivare genom en samlad 
drift- och underhållsorganisation. Ställningstagande kring 
fastighetsutredningen väntas under 2015. 
Medlemskommunerna inom Sydskånska gymnasieför-
bundet har enats om att förbundet ska upplösas 2015-
12-31. Gymnasieverksamheten kommer att övergå till 
Ystads kommun den 1 januari 2016. 
Verksamhetsövergången kommer att kräva stora förbere-
delser. 
Investeringstakten är fortsatt hög. Byggnationen av nytt 
badhus stod färdigt tidig höst 2014. Färdigställande av 
en ny Österporthall beräknas till hösten 2016. Totalt finns 
505 mkr avsatt för båda dessa projekt. Separat har avsatts 
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14 mkr för inredning av restaurang och bowling i badhu-
set. Renovering av Nedraby vattenverk pågår och väntas 
bli klar vintern 2015. Projektbudgeten för detta projekt 
uppgår till 215 mkr. Utbyggnad av avloppsreningsverket 
har startats upp under hösten 2014. Totalt har 185,5 mkr 
satts av i investeringsbudgeten för projektet. När dessa 
stora projekt avslutats är det nödvändigt att få ned den 
årliga investeringsvolymen till cirka 130 mkr, vilket mot-
svarar de årliga avskrivningarna.      

En befolkningsökning motsvarande en procent är bety-
delsefull för kommunens utveckling och tillväxt. För att 
uppnå en-procentig ökning av befolkningen måste bo-
stadsbyggandet intensifieras. AB Ystadbostäder har i sin 
investeringsplan för åren 2015-2021 nyproduktion av 383 
lägenheter.

                                                                                                                                                                                                                           En handlingsplan behöver också tas fram för att främja 
befolkningstillväxten. Med ökad befolkning och jämnare 
demografisk struktur underlättas möjligheterna att upp-
rätthålla balans i ekonomin.      
  
En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommu-
nens verksamheter för att uppfylla den allt äldre befolk-
ningens behov. Hur kommunen lyckas omprioritera medel 
från olika verksamheter är avgörande för kommunens 
ekonomi. Det kommer att behövas fortsatta verksam-
hetsanpassningar med omprioriteringar såväl inom som 
mellan verksamheterna. Konjunkturens inverkan på skat-
teintäkternas utveckling gör att det ständiga arbetet med 
rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. För 
att bibehålla en fortsatt balans i ekonomin kommer det 
att krävas fortsatt kostnadskontroll och strikt budgetdis-
ciplin. 
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Allmän översikt

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige
2015-2018

Socialdemokraterna 20 Vänsterpartiet 1
Moderaterna 12 Kristdemokraterna 1
Centerpartiet 4 Sverigedemokraterna 6
Folkpartiet 2 Summa 49
Miljöpartiet 3
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Befolkningen år 2013 på 28 623 förväntas öka med 927 
personer till 29 550 invånare år 2018.
Aktuell befolkningsupppgift i början på november 2014 
är 28 792, vilket motsvarar en ökning med 169 personer 
sedan årsskiftet.
En ökning på 631 personer förväntas i åldersgruppen 65 
år och äldre då man jämför år 2013 med år 2018.
En ökning finns också i åldersgruppen 6-15 år. Från 2 758 
personer år 2013 förväntas kommunen få en ökning med 
259 personer till 3 017 år 2018. Antalet ungdomar 16-18 
år minskar fram till år 2015 för att sedan öka svagt efter 
detta.

Utvecklingen för olika åldersgrupper    
enligt befintlig prognos    
    
Åldersgrupp 2015 2016 2017 2018
0 277 268 274 280
1-5 1 448 1 462 1 482 1 493
6-12 2 046 2 075 2 092 2 142
13-15 828 842 877 875
16-18 805 823 836 864
19-24 1 874 1 802 1 713 1 629
25-64 13 976 14 073 14 171 14 295
65-78 5 585 5 713 5 842 5 887
80-w 2 033 2 034 2 033 2 085
Summa 28 872 29 092 29 320 29 550

Kommunens invånare
(Antal inv 31/12)
 År Antal
2009 28 109
2010 28 338
2011 28 427
2012 28 558
2013 28 623

Prognos

År Befolkningsprognos Skatteberäkning
2014 28 738 28 590
2015 28 872 28 856
2016 29 092 29 180
2017 29 320 29 490
2018 29 550 29 762



19

Personalomkostnader 2015

 SAMTLIGA ANSTÄLLDA ENLIGT AB OCH BEA

Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 %
Avtalsförsäkringar  0,21%
Kollektivavtalad pension 6,83 %
Summa arbetsgivaravgifter 38,46%

  FÖRTROENDEVALDA SAMT UPPDRAGSTAGARE

Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 %

  ANSTÄLLDA, FÖRTROENDEVALDA SAMT UPPDRAGSTAGARE ÖVER 65 ÅR

Löneskatt 24,26 %

  EJ PENSIONSGRUNDANDE ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER

Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42%
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Finansiella rapporter

RESULTATBUDGET Budget Budget Plan Plan Plan
 2014 2015 2016 2017 2018
Verksamheternas intäkter och kostnader  -1 164,2 -1 196,5 -1 228,2 -1 263,2 -1 299,2
Avskrivningar -108,9 -130,0 -132,8 -132,9 -135,7
Verksamheternas nettokostnader -1 273,1 -1 326,5 -1 361,0 -1 396,1 -1 434,9

Skatteintäkter   1 281,7 1 343,7 1 395,2 1 450,0 1 508,1
Finansnetto -17,6 -19,8 -28,4 -34,9 -44,3

Resultat för extraordinära poster (före utdelning) 9,0 -2,6 5,8 19,0 28,9 
 
Utdelning från bolagen 14,0 11,0 6,0 0,0 0,0 
 
Resultat för extraordinära poster (efter utdelning) 5,0 8,4 11,8 19,0 28,9

FINANSIERINGSBUDGET Budget  Budget Plan Plan Plan
 2014 2015 2016 2017 2018
Tillförda medel     
Resultat före extraordinära poster 5,0 8,4 11,8 19,0 28,9
Avskrivningar 108,9 130,0 132,8 132,9 135,7
Ökning av långfristiga  skulder (netto) 244,0 154,3 156,7 32,2 -65,8
Summa tillförda medel 357,9 292,7 301,3 184,1 98,8 
    
Använda medel     
Nettoinvesteringar 357,9 292,7 301,3 184,1 98,8
Summa använda medel 357,9 292,7 301,3 184,1 98,8

Förändring av rörelsekapital     
Investeringar totalt 357,9 292,7 301,3 184,1 98,8
Varav affärsdrivande verksamheter -123,9 -117,4 -115,9 -60,4 -60,4
Nettoinvestering exkl affärsdrivande affärsverksamhet 234,0 175,3 185,4 123,7 38,4 
 

BALANSBUDGET     
 Budget Budget Plan Plan  Plan 
 2014 2015 2016 2017 2018
Tillgångar     
Anläggningstillgångar 3 093,0 3 473,0 3 641,5 3 692,7 3 655,8
Omsättningstillgångar 300,2 370,8 370,8 370,8 370,8
Summa tillgångar 3 393,2 3 843,8 4 012,3 4 063,5 4 026,6
     
Skulder och eget kapital     
Eget kapital 1 387,6 1 412,3 1 424,1 1 443,1 1 472,0
Avsättningar för pensioner 28,8 29,7 29,7 29,7 29,7
Långfristiga skulder 1 645,1 2 021,6 2 178,3 2 210,5 2 144,7
Kortfristiga skulder 331,7 380,2 380,2 380,2 380,2

Summa skulder och eget kapital 3 393,2 3 843,8 4 012,3 4 063,5 4 026,6
      
    
Förändring av eget kapital 5,0 8,4 11,8 19,0 28,9
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Kommunstyrelse - Ledning o utveckling

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
   2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  60,9 58,1 58,1 58,1 58,1
Ledning o Utveckling    
Varav  2,4  
Kapitaltjänst (exkl. nämndsinvesteringar)      

SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  26,6 26,9 27,2 29,2 29,2 
Kommungemensam verksamhet

Kommunstyrelsens ledningsidé
Kommunstyrelsen ska för nämnder och styrelsen, samt 
för Ytornetkoncernen och delägda bolag, genom dialog 
ge vägledning i frågor som rör strategisk inriktning, re-
sursförbrukning, mål och ambitions- samt risknivå. Detta 
genom att ta erforderliga planerings-, samordnings-, och 
uppföljningsinitiativ i samverkan med kommunens nämn-
der och bolag, vilket ska leda till att kommunkoncernens 
totala verksamhet blir ändamålsenlig och effektiv ur såväl 
verksamhetsmässigt som demokratiskt perspektiv.

Huvudsakliga uppgifter
• Är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 

och har som sådant ett övergripande ansvar för att 
säkerställa att utveckling sker av den kommunala 
verksamheten (inklusive kommunalförbunden och de 
kommunala bolagen) och kommunens ekonomiska 
ställning

• Har ett övergripande ansvar för alla kommunala frå-
gor av strategisk karaktär

• Leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ansvarar för samordningen mel-
lan kommunens bolag och mellan bolagen och kom-
munen.

• Följa de frågor som inverkar på kommunens utveck-
ling och ekonomiska ställning

• Vidta de åtgärder och göra de framställningar som 
styrelsens ansvar påkallar

• Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas 
av fullmäktige med de begränsningar som anges i 5 
kap. 29-32 §§ Kommunallagen

• Ange mer detaljerade mål och förutsättningar för 
förvaltning och verkställighet av styrelsens uppgifter

• Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsens verksamhetsidé
Ledning o Utveckling ska utgöra ett kvalificerat stöd åt den 
politiska ledningen samt åt övriga förvaltningar och bolag. 
Ledning o Utveckling ska kanalisera och samordna kom-
munens övergripande ledningssystem, utforma policies 
och direktiv samt svara för rapportering och information. 
Dessutom ska Ledning o Utveckling driva kommunens 
övergripande utveckling inom näringsliv, positionering 
och marknadsföring och stategiskt miljöarbete.
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Verksamhetsöversikt
Kommunen har lagt ned ett stort arbete på visionsarbe-
tet hur Ystad ska se ut i framtiden. Dialog har förts med 
medborgarna, företagare, byalag, pensionärsråd med 
flera. Kommunfullmäktige fastställde i december 2013 
vision för Ystad 2030 enligt följande: ”Ystad är porten 
till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för 
kreativa idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt. 
Mångfald av fritid och kultur och nyskapande aktiviteter. 
Attraktiva och havsnära boenden i allt från den medeltida 
stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den lilla 
staden med de stora möjligheterna”. 

Fullmäktige beslutade i februari om direktiv för den för-
djupade översiktsplanen för Ystad. Samrådshandlingen 
skulle grundas på strategierna Mera Ystad, Staden möter 
havet, Förädla staden, Staden möter landet samt Klimatet 
förändras. Planen har nu varit ute på samråd. Samtidigt 
har fördjupad översiktplan för Köpingebro tagits fram och 
den antogs av fullmäktige i oktober.
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Under året har arbetet med strategisk inköpsstyrning på-
börjats.  Den strategiska inköpsstyrningen med tillhörande 
analyssystem ska generera den hjälp som krävs för att visa 
på samt analysera de totala inköpen ner på artikelnivå. En 
effekt av att se över inköpsprocessen är att det kan ske 
besparingar i form av bättre upphandlingar och kostnads-
effektivare avrop. En förutsättning för att kunna optimera 
inköpen är att det är möjligt att analysera vilka produkter 
och tjänster som verkligen köpts in och till vilket pris. På så 
sätt kan man minska på kostnaderna för inköp, resurser 
som istället kan användas till att utveckla verksamheterna.

Under 2014 gav många års arbete frukt i form av flera 
priser och utmärkelser. För arbetet med samordnad va-
rudistribution blev kommunen utsedd till Årets Logistik-
kommun samt fick priset ”Årets Lyft” tillsammans med 
berörda grannkommuner och AkkaFrakt.  Andra utmär-
kelser var ”Sveriges husbilsvänligaste kommun” samt en 
andraplats i tidningen Focus undersökning ”Här är bäst 
att bo” i kategorin Landsbygd.

I september 2014 invigdes Ystads nya badhus. Nu fortsät-
ter byggandet av nya hallar som ersättning för Österport-
hallen – det nya Ystad Arena.

Näringslivsenhetens arbete och engagemang i Tillväxt 
Syd, Nyföretagarcentrum och näringslivsrådet fortsätter. 
I näringslivsrådet har ordförandeskapet flyttats från kom-
munen till en ideellt arbetande ordförande från närings-
livet. Rådet jobbar vidare med arbetsgrupper inom om-
rådena kompetensförsörjning, tillväxt och infrastruktur. 
Kommunen klättrade 33 placeringar i Svenskt näringslivs 
rankning 2014 och ligger nu på 92 plats. En orsak tros 
vara företagslotsen, vilken ger företagen en väg in i kom-
munen.  Avdelningen Marknad och Näringsliv flyttar från  
och med vintern 2014 till Gamla rådhuset. Förhoppning-
en är att detta ska ge en mer tillgänglig, rakare, snabbare 
och mer aktiv dialog med näringslivet.

Kommunen har stöttat arrangörer och medverkat som re-
surs i marknadsföring av olika arrangemang i kommunen, 
till exempel Sweden Jazz Festival. Evenemangsskyltar finns 
under Ystad-skyltarna vid fem infarter och här har större 
evenemang i kommunen skyltats upp. Turismverksamhe-
ten drivs vidare i kommunal regi. Gästnattsstatistiken för 
hela destinationen ökar, framför allt de utländska gästnät-
terna, vilket ligger i linje med den Nationella Strategin för 
Svensk turism. Natur, småskalighet och korta avstånd är 
viktiga för våra besökare liksom den långa kuststräckan, 
dessutom är aktiviteter och evenemang avgörande för att 
attrahera besökare hela året. Filmstaden Ystad fortsätter 
att locka besökare och Wallander är fortfarande omåttligt 
populär. 

I augusti 2014 fastställde fullmäktige miljöprogram för 
Ystads kommun 2014-2020. Förvaltningarna och bola-
gen ska nu ta fram handlingsplaner med åtgärder som 
tillsammans ska bidra till att målen i programmet uppnås. 
Från och med 2015 tillhör IT-avdelningen förvaltningen 
Ledning o Utveckling.

Framtid
Arbetet med Vision 2030 och fördjupad översiktsplan för 
staden Ystad fortsätter. Strategier för stadens långsiktiga 
utveckling kommer att tas fram i avsikt att de ska sam-
manfatta de områden dit kommunens planerings- och ut-
vecklingsresurser ska fokusera under planperioden 2015-
2030. Den fördjupade översiktsplanen och dess strategier 
ska stödja kommunens vision och bidra till att denna för-
verkligas. Det krävs ett omfattande förankringsarbete för 
att förtydliga visionen och hur kommunen ska agera för 
att arbeta mot att visionen uppnås.  Kommunen behöver 
välformulerade övergripande mål som kan brytas ner på 
nämnds- och verksamhetsnivå samt verktyg för att följa 
upp utvecklingen. 

En mycket viktig del i kommunens framtidsvision är det 
fortsätta arbetet med styrmodellen. Begreppet styrmodell 
bör betraktas som en paraplybeteckning och innefattar 
hela årshjulet, hur verksamheterna styrs, följs upp och 
kontrolleras. Kommunens övergripande strategi såväl som 
verksamhetsstyrning och ekonomi innefattas i styrmodel-
len, och detta ska förankras i kommunens övergripande 
mål. Det är viktigt att Ystads kommun har system som 
möjliggör att kommunen effektivt ska kunna uppnå de 
uppsatta målen. I samband med visionsarbetet under 
2013 uppmärksammades behovet av ett planerings- och 
rapporteringsverktyg för att utveckla modellen för mål- 
och resultatstyrning. Ett annat verktyg, strategisk inköps-
styrning, ska möjliggöra realisering och uppföljning av 
inköpsstrategier genom att presentera faktabaserade be-
slutsunderlag och transparens i all inköpsdata. Fördelarna 
är bland annat att det möjliggör lägre inköpskostnader, 
förbättrad avtalstrohet, bättre kontroll på kommunens le-
verantörer och förbättrad kvalitet på anbudsförfrågning-
ar. Avsikten är att verktyget i längden ska betala sig självt 
flera gånger om. 

Framtiden ställer ökade krav och förväntningar på kom-
munens ledare och chefer. För att kunna nå målet att ut-
göra en attraktiv arbetsgivare som lockar till oss de bästa 
medarbetarna, behöver kommunen fortsätta utveckling-
en av ledarna. Det är av vikt att uppnå ett attraktivt ledar-
skap genom ett innehållsmässigt högkvalitativt ledarpro-
gram, då gärna i samverkan med våra grannkommuner. 

Kommunens framtida tillväxt är av avgörande betydelse 
där viktiga faktorer bland annat är besöksnäring, nä-
ringsliv och befolkningsutveckling. Högaktuella frågor är 
utveckling av hamnområdet, bostadsbyggandet, närings-
livsutveckling och infrastrukturfrågor samt kommunens 
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ekonomi. En handlingsplan behöver tas fram för att främja 
befolkningstillväxten. Målet är en årlig befolkningsökning 
med 1 %. Under den senaste 10-årsperioden har detta 
uppnåtts endast under två år och 2013 var ökningen en-
dast 0,2 %, vilket är den lägsta ökningen sedan 2001. 

Möjligheterna att införa Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) kommer att ses över för att få ett enhetligt kvali-
tetssystem. KKiK drivs av SKL och är ett nationellt samver-
kansprojekt där cirka 225 kommuner deltar. Här redovisas 
olika mått för att mäta kommunens prestationer inom 
fem områden och syftet är att kommunerna ska kunna 
använda måtten som en del i styrningen och verksamhets-
utvecklingen samt i dialogen med medborgarna.
En viktig framtidsfråga är kommunens målsättning gäl-
lande folkhälsoarbetet.  En folkhälso- och miljöstrateg har 
anställts från och med januari 2015. I tjänsten ingår även 
övergripande miljöarbete samt arbete med Fairtrade City. 

Ystads kommun står för att långsiktigt främja en hållbar 
miljö. Att skapa förståelse för miljöperspektivet på alla ni-
våer i kommunen och kommunens roll för en bättre miljö 
är en stor utmaning. Om förståelse finns är det mycket 
lättare att få alla att bidra i miljöarbetet. Kommunen mås-
te på olika nivåer arbeta med att pedagogiskt lyfta fram 
miljöfrågan då den har stor påverkan på kommunens att-
raktionskraft.  Havet och stranden är en av de viktigaste 
tillgångar både när det gäller turism och invånare, då det 
är en viktig orsak till att många väljer att flytta till Ystad.  
Kommunen arbetar idag med strandfodring och bedöm-
ningen är att den måste fortsätta vart tredje år framöver. 
Sandskogen är en annan viktig tillgång som måste skyd-
das. Detta inte minst på grund av den klimatförändring 
som vi tycks stå inför.

Ramen har ökats med 1,0 mkr och dessa medel ska inrym-
ma ledarskapsutveckling, smartare inköp och ett projekt 
för digital utveckling.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2013

Budget
2014

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Turistbyrån
Antal besök juni-augusti 75 000 80 000 75 000 75 000 75 000 75 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 15 586 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
Antal guidningar 535 400 500 500 500 500

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2015 2016 2017 2018
Ospecifiserat markköp  10,0 10,0 10,0 10,0
Sandfordring    10,0 
Elektroniska informationstavlor/infartsskyltar  1,1   
Läsplattor  1,2    
Utbyte servrar/disk  0,2 0,2 0,2 0,2
Digital informationshantering  2,0 2,0 2,0 2,0
Kompletteringar i televäxel  0,1 0,1 0,1 0,1
SUMMA LEDNING O UTVECKLING  14,6 12,3 22,3 12,3

KOMMUNSTYRELSE - LEDNING O UTVECKLING - INVESTERINGAR

Ospecificerade markköp
På grund av att förköpslagen har avskaffats behövs medel 
tillgängliga så att kommunen ges möjlighet att delta i 
budgivning när fastigheter med strategiskt läge bjuds ut 
till försäljning. Medlen disponeras av kommunstyrelsen 
med återrapportering till kommunfullmäktige.

Sandfordring
För att fortsätta sandfordringsprojektet, som gjordes 
2011 och 2014, avsätts 10,0 mkr år 2017.

Elektroniska informationstavlor/ infartsskyltar
Ursprungligen ett medborgarförslaget om att elektronis-
ka informationstavlor ska placeras vid stadsgränserna. På 
dessa ska anges ”Välkommen till Ystad” samt öppettider 
i staden, evenemang, teater, matcher med mera. 

Läsplattor
Avsikten är att byta ut politikernas befintliga läsplattor. 
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Kommunstyrelse - Kommunalförbund

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
   2014 2015 2016 2017 2018
KOMMUNALFÖRBUND
I verksamhetsområdet ingår delarna:
• Gymnasieverksamhet  98,4    
• Räddningsverksamhet  20,5 20,8 20,8 20,8 20,8
• Miljöförbund  3,1 3,3 3,3 3,3 3,3
    
SUMMA 
NETTOKOSTNADER (mkr)  122,0 24,1 24,1 24,1 24,1
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RÄDDNINGSVERKSAMHET
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund är ett kommu-
nalförbund där Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads 
kommuner ingår. Medlemsavgiften är baserad på invånar-
antalet i kommunerna och Ystads andel uppgår till cirka 
36 %. I kommunens kostnader ingår samtliga kostnader 
för räddningsverksamheten inkluderande bidrag till rädd-
ningsvärnen. 

Framtid
Räddningstjänstförbundet har tagit beslut om att avveckla 
ett antal äldre fordon och nyinvestera i fyra nya släckenhe-
ter på sammanlagt 16 mkr. De nya brandfordonen levere-
ras under början av 2015. 
Under 2014 utreddes ett eventuellt samgående mellan 
kommunalförbunden Räddningstjänsten Syd och Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund, på initiativ av Sydöstra 
Skånes Samarbetskommitté.  Utredningsgruppen, bestå-
ende av tjänstemän från båda räddningstjänstförbunden 
samt tjänstemän från SÖRFs medlemskommuner, läm-
nade sin rapport i maj. Under hösten har medlemskom-
munerna inom Räddningstjänsten Syd analyserat frågan 
vidare om att ta emot kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad som medlemmar. Politiskt ställnings-
tagande kring ett eventuellt inträde i Räddningstjänsten 
Syd väntas under 2015.  

MILJÖFÖRBUND
I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamn, 
Tomelilla och Ystads kommuner. Ystads andel är cirka 44 
%. Förbundet hanterar allt miljöarbete, förutom det stra-
tegiska miljöarbetet som finns kvar i kommunen. 

Framtid
Förbundet kommer att ha ett fortsatt fokus på att effekti-
visera handläggningen och att det finns en överensstäm-
melse mellan taxa och tillsyn. Miljö- och hälsoskyddsav-
gifterna väntas fortsatt att minska, bland annat hänförligt 
till färre debiterade timmar per objekt på grund av effek-
tiviserade rutiner och ny taxa, samt färre prövningar och 
återbesök på grund av att företagen sköts allt bättre ur ett 
miljöperspektiv. Målet om en självfinansieringsgrad på 55 
% blir allt svårare att uppnå och medlemskommunerna 
bör ta ställning kring rimlig självfinansieringsgrad inför de 
kommande åren.  
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Kommunstyrelse - Hamn

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
Varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  26,6 

 Huvudsakligt ansvarsområde
• Ta initiativ till och framlägga förslag angående plane-

rat underhåll och investeringar av byggnader och an-
läggningar i hamnområdet.

• I övrigt bevaka kommunens angelägenheter beträf-
fande hamnområdets utveckling.
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Verksamhetsöversikt
Kommunen äger fastigheterna inom hamnområdet. Den 
operativa hamnverksamheten, inklusive förvaltning av 
kommunens fastigheter, bedrivs av Ystad Hamn Logistik 
AB som arrenderar hamnanläggningen av kommunen. 
Den operativa verksamheten styr vilka infrastrukturella 
förändringar som ska genomföras, bortsett från eventu-
ella legala krav. VD:n i Ystad Hamn Logistik AB är även 
hamnchef i kommunen med 10 % anställning. Utfallet 
av den direkta verksamheten kan således till största delen 
inte direkt påverkas av kommunen.

Framtid
Hamninfrastrukturen ses löpande över. Hamnbolaget och 
kommunen har gemensamt fått krav från Miljödomstolen 
på förändring av bland annat dagvattensystemet vilket 
har påbörjats och genomförs under planperioden. En del 
av projekten som genomförs är reinvesteringar i befint-
lig infrastruktur. Underhållet i hamnen var under några 
år eftersatt men är nu i stort sett åtgärdat bortsett från 
påldäckskajerna som ska ses över i särskilt investerings-
projekt.

Det råder fortfarande osäkerhet om hur framtiden ska ge-
stalta sig inom hamnområdet. Tillsammans med kommu-
nen måste hamnbolaget arbeta för företagsetableringar 
inom logistiksektorn med behov av hamnnära läge för att 
det idag outnyttjade området ska komma kommunens 
och hamnens utveckling till nytta. Den fördjupade över-
siktsplanen som kommunen arbetar fram är en nödvän-
dig förutsättning för att hamnverksamheten ska kunna 

arbeta framåtriktat och kunna anpassa sig till omvärldens, 
inte minst kundernas önskemål och krav.
De två viktigaste frågorna för hamnverksamheten är dju-
pet i hamnen och infrastrukturen till och från hamnen. 
Den första frågan arbetar hamnen med i projektet nytt 
färjeläge och i den andra frågan har hamnbolaget tagit 
på sig en ledande roll. En förutsättning för hamnbolagets 
miljötillstånd är att Dragongatan anpassas för den kraf-
tigt ökade trafikvolymen, inte bara till och från hamnen 
utan även för hela Österlens skull. Om inte trafikflödet 
förbättras kan det komma att innebära stora svårigheter 
för hamnen att erhålla miljötillstånd för verksamheten i 
yttre hamnen, vilket kan betyda att stadsutvecklingen i 
Ystad försvåras.

Projekt 2015
• FL 1, 3 och 4 – förprojekt åtgärder kaj/påldäck m.m.
• Projektering nytt färjeläge 7
• Allmän framtidsplanering
• Inköp av Swecox magasin
• Mottagningsanläggning svart/gråvatten förprojekt 

Kommande projekt 2016-2017
• Fortsatt åtgärdsplan avseende dagvattensystemet - 

miljödom
• Mottagningsanläggning för svart-/gråvatten – lag-

krav
• Safe parking, traileruppställning m.m.
• Eventuell förändring uppmarscharealer etc. baserat 

på ny upphandling av trafiken til Bornholm

Förväntade, men ej beslutade projekt 2016 och framåt
• Flytt av utfart från hamnområdet
• Etablering FL 7
• Ny verkstad efter flytt från västra hamnen
• Ny eller kraftigt renoverad passagerarterminal Polen
• Åtgärder påldäckskajer
• Åtgärder västra kajen

KOMMUNSTYRELSE - HAMN - INVESTERINGAR

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2015 2016 2017 2018
Ospec investeringar  40,0 40,0 40,0 40,0
SUMMA HAMN  40,0 40,0 40,0 40,0

Kommentarer investeringar
Hamnen tilldelas ett ospecifiserat investeringsanslag för 
utbyggnader och reinvesteringar med 40 mkr årligen. 

Omdisponering till aktuella projekt sker efter beslut i kom-
munstyrelsen efter förslag från hamnutskottet.
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Överförmyndarnämnd

VERKSAMHET   Budget Budget Plan Plan Plan
   2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA      
NETTOKOSTNADER (mkr)   2,4 2,6 2,6 2,6 2,6

Ystad och Sjöbo kommuner har överenskommit att från 
2011-01-01 inrätta en gemensam nämnd kallad ”Ystad 
och Sjöbo överförmyndarnämnd för samverkan” angå-
ende överförmyndarverksamheten.
Ystads kommun är värdkommun och den gemensamma 
nämnden ingår i Ystads kommuns organisation.

Uppgifter
Den gemensamma nämnden utgör enligt 3:e kapitlet, 
§ 3a kommunallagen, styrelse för verksamheten och har 
ansvar för överförmyndarverksamheten.
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verk-
samheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige 
antaget reglemente och samverkansavtal mellan kommu-
nerna.
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Verksamhetsöversikt 
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndig-
het som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare i Ystads och Sjöbo kommun. Tillsynen utövas 
med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. Nämnden 
informerar om sin verksamhet på boenden och i perso-
nalgrupper vid socialförvaltningarna. Nämndens verksam-
het beskrivs på kommunernas hemsidor där också ställda 
tjänstegarantier redovisas.

Ystad och Sjöbo har sedan 2010 ett gemensamt hand-
läggarkansli med kontor i Ystad och sedan 2011 en ge-
mensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarkansliet 
har 2,75 handläggartjänst varav Sjöbo kommun betalar 
delar av tjänsterna. Ystads kommun är värdkommun för 
nämnden och den ingår i Ystads kommuns organisation. 
Kommunala förpliktelser enligt föräldrabalken ligger på 
de enskilda berörda kommunerna även om beslutet fattas 
i den gemensamma nämnden. Ersättning till ställföreträ-
dare beslutas av nämnden men skyldigheten att betala 
ersättning åvilar respektive kommun. Varje kommun be-
talar ersättning till sina ledamöter men ordförandens fasta 
arvode delas lika mellan kommunerna.

Framtid
Verksamheten förväntas växa med ett ökat antal ärenden. 
Detta beror på befolkningsutvecklingen med fler äldre, 
men även på att fler yngre personer har behov av stöd 
från en ställföreträdare. Ärendena tenderar också att bli 
mera komplexa. Många ställföreträdare är pensionärer 
och en del avsäger sig sina uppdrag med ålderns rätt. 
Nämnden måste därför rekrytera och utbilda fler ställföre-
trädare. Antal ensamkommande barn varierar över tid och 
mängden ärenden är svår att beräkna. Sjöbo kommun har 
öppnat ett ungdomsboende och dessutom finns familje-
hemsplacerade barn från andra kommuner i Ystad och 
Sjöbo. Därutöver finns på asylboende i Ystads kommun 
ett antal ensamkommande barn.

Sammanfattningsvis bedöms framtiden medföra:
• en ökad komplexitet i ärendena
• fler LSS-boenden genererar fler ärenden, beroende 

på inflyttning från andra kommuner eller att ungdo-
mar flyttar hemifrån till eget boende

• sämre ekonomi hos huvudmännen, vilket medför att 
kommunen får betala en större del av arvodena till 
ställföreträdare

• befolkning med fler antal äldre personer, samt fler 
antal yngre personer med diagnoser som kräver hjälp 
av ställföreträdare

Gode män och förvaltare fyller en viktig funktion i sam-
hället. Deras uppdrag är många gånger avgörande för att 
enskilda som saknar förmåga att fatta beslut skyddas och 
får sina rättigheter tillgodosedda. Det är därför angeläget 
att det går att rekrytera kvalificerade och lämpliga gode 
män och förvaltare, och de insatser de gör måste under-
lättas. En ny lag träder i kraft 2015. Enligt denna faller 
utred ningsansvaret på kommunen istället för tingsrätten, 
vilket medför merarbete för kommunerna.

Verksamhetsmått (Ystads kommun)

Verksamhet Utfall
2013

Budget
2014

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Förmyndare 79 92 92 92 92 92
Förvaltare 27 35 35 35 35 35
God man 225 223 223 223 223 223
Totalt 331 350 350 350 350 350
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Barn- och utbildningsnämnd

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  440,4 444,7 444,7 444,7 444,7
Varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  4,6     
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Ystads skolor har placerat sig högt i de ranking-
ar som gjorts av landets kommuner under år 2014.  
Ystad ligger på en sjunde plats i SKLs öppna jämfö-
relser av grundskolor och på trettonde plats i Lärar-
förbundets sammanställning av bästa skolkommun.  
 
Kunskapsresultaten för årskurs 9 läsåret 2013/2014 visar 
på att eleverna i Ystad fortsatt presterar bättre än riksge-
nomsnittet. Gymnasiebehörigheten i Ystads kommunala 
skolor är 93,0 procent (yrkesprogram) att jämföra med 
rikets 86,9 procent. Meritvärdet för betyg i årskurs 9 var 
på Norreportskolan 219,3 och på Västervångskolan 221,3 
att jämföra med rikets 214,8. (Källa Skolverket)

I samarbete med Malmö Högskola och med finansiering 
från Skolverket har Ystads kommun gjort en större sats-
ning på kvalitetsarbete i förskolorna. Under hösten 2014 
kommer 35 förskollärare att delta i en kommunförlagd 
kurs inom Förskolelyftet och alla 200 pedagoger samt re-
presentanter från kommunens fristående förskolor deltar 
i två föreläsningar inom ramen för Förskolelyftet.

Tillsammans med kommunerna Simrishamn och Staffans-
torp ingår Ystads Kommun i pilot- och samverkanspro-
jektet ”Småkommuner mot droger”. Projektet riktar sig 
till högstadieelever och integreras i hög grad i den ordi-
narie undervisningen. Syftet är att förändra ungdomars 
attityder och inställningar till droger så att de aktivt och av 
egen vilja bestämmer sig för att avstå.

Under sommaren blev Ystad Arenas första etapp med 
badanläggning färdigt och invigningen ägde rum i sep-
tember. Parallellt med slutfasen av etapp ett har etapp två 
med A-hallen som ska ersätta Österporthallen startat. 

Projektering av om- och tillbyggnad av före detta Zätaför-
packningar (kv Verkmästaren 18) till förskola och grund-
skola pågår. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsidé
Barn- och Utbildningsnämnden bedriver utbildnings- och 
fritidsverksamhet för i första hand de som bor i Ystads 
kommun och verksamheten ska vara till nytta för kom-
munens invånare. Utbildningsverksamheten ska bedrivas 
så att barn och elever i Barn- och Utbildningsnämndens 
verksamheter känner trygghet, utvecklar sin kunskap och 
en vilja att lära mer. 

När eleverna lämnar skolan ska de ha goda kunskaper, 
färdigheter, självförtroende samt en vilja och förmåga att 
delta i och utveckla ett demokratiskt samhälle.

 
Huvudsakligt ansvarsområde
Barn- och Utbildningsnämnden fullgör kommunens upp-
gifter enligt skollagen och andra författningar vad avser 
barnomsorg och utbildning samt fritidsverksamhet.
 
Barnomsorg och Utbildning

Nämndens uppgifter omfattar: 
• Förskola
• Familjedaghem/pedagogisk omsorg
• Förskoleklass
• Grundskola
• Fritidshem
• Grundsärskola
• Tillsynsansvar av fristående förskolor och fritidshem

Fritidsverksamhet

Nämndens uppgifter omfattar all kommunal fritidsverk-
samhet och ansvarar därmed för:
• att organisera och ansvara för fritidsgårdar/Ungdo-

mens Hus och fritidsaktiviteter inom kommunen
• att organisera och ansvara för den verksamhetsrela-

terade driften av kommunens fritidsanläggningar
• att inom ramen för beviljade anslag och fastställda 

normer fördela bidrag – även investerings- och an-
läggningsanknutna – till föreningar, organisationer 
och enskilda enligt av nämnden fastställda normer.

• Kulturskola
• KomTek
• Marietorp
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Framtid
Förvaltningen har ett fortsatt ökat behov av legitimera-
de förskollärare. Med tanke på den förväntade utveck-
lingen av barn i de lägre åldrarna kommer detta behov 
att kvarstå även under kommande år. Konkurrensen om 
denna yrkeskategori är stor i regionen. Även behovet av 
legitimerade lärare i grundskolan kvarstår och då särskilt 
inom vissa ämnesområden på högstadiet såsom matema-
tik, naturorientreande ämne och hem- och konsument-
kunskap. 

För att möta statens krav på lärarlegitimation med mål att 
öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och 
tydliggöra lärares och förskollärares behörighet, krävs en 

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2015 2016 2017 2018
Anpassning av lokaler Årligt 2,0 2,0 2,0 2,0
IT-satsning grundskola Årligt 2,0 2,0 2,0 2,0
IT 1:1 Årligt 3,8 3,8 3,8 3,8
SUMMA BARN O UTBILDNING  7,8 7,8 7,8 7,8

BARN- O UTBILDNINGSNÄMND - INVESTERINGAR
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inventering och kartläggning av kommunens pedagoger. 
Inventering av behörigheten är påbörjad och nämnden 
förväntar sig ha en bra bild i februari/mars 2015.
Arbetet i nämnd och förvaltning med att ta fram ett nytt 
styrdokument för förskola, skola och fritidshem pågår. 
Den nya BUN-planen har arbetsnamnet L.U.S.T - Lärande. 
Utveckling. Skapande. Trygghet. 

Lokalfrågor kommer att vara viktiga frågor för nämnden i 
framtiden. Byggnader och lokaler bör utvecklas, (vid om- 
eller nybyggnation), mot en allt större flexibilitet, såväl i 
tid som i användningsområde.

Ramen har ökats med 3,5 mkr och dessa medel ska in-
rymma personalförstärkningar, ett projekt för hållbar ut-
veckling och i skola/utomhuspedagogik.

Verksamhetsmått
Verksamhet Utfall

2013
Budget

2014
Budget

2015
Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Förskola 1 295 1 305 1 324 1 339 1 354 1 369
Förskoleklass 310 300 292 294 295 296
Grundskola 2 385 2 475 2 530 2 577 2 623 2 673
Fritidshem 1 082 1 060 1 069 1 083 1 094 1 111
Särskola 37 39 39 39 39 39
- varav egna elever i särskola 19 22 22 22 22 22
Besökare badanläggningar 101 557 105 000 150 000 150 000 150 000 150 000
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Kulturnämnd

VERKSAMHET   Budget Budget Plan Plan Plan
   2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  27,2 27,6 27,6 27,6 27,6
varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  0,7 
 

Kulturnämndens verksamhetsidé
Kulturnämnden ska bidra till att Ystads attraktionskraft 
behålls och förstärks genom att tillhandahålla och utveck-
la kulturlivet för samtliga invånare och besökare i Ystad 
och regionen. Nämnden ska också tillsammans med obe-
roende finansiärer stödja och uppmuntra arrangemang 
som hjälper till att ytterligare stimulera utvecklingen av 
affärs- och företagsklimatet. Nämnden ska även genom 
att ge goda förutsättningar stötta och entusiasmera kul-
turlivet i Ystad.

Huvudsakligt ansvarsområde
• Följa utvecklingen i de frågor som gäller kulturverk-  
 samheten i kommunen.
• Organisera och ansvara för kommunens konst-, mu-  
 sik- och teaterliv.
• Fullgöra kommunens uppgifter inom biblioteksområ- 
 det avseende både skolbibliotek och folkbibliotek.
• Ansvara för information om och marknadsföring av
 kommunens attraktioner, aktiviteter och anläggning-
 ar inom nämndens verksamhetsområden.
• Bedriva museiverksamhet i Klostret och Konstmuséet  
 samt stödja övrig museiverksamhet i kommunen.

Verksamhetsöversikt 
Kulturnämnden är ansvarig för verksamheten vid Ystads 
konstmuseum, Klostret, Ystads bibliotek och allmänkultu-
ren. Kulturverksamheterna ska tillsammans verka för att 
Ystads attraktionskraft ökar och bidra till att skapa för-
utsättningar för ett gott liv för medborgarna. Detta görs 
genom att verksamheterna bedrivs på ett professionellt, 
modernt, hållbart och samverkansinriktat sätt.
Kulturgarantin för barn och unga är ett samarbete med 
Barn- och Utbildningsnämnden och är en viktig del av 
arbetet. Förvaltningen har under året utökat samarbe-
tet med att ha kulturprojekt även på fritidshemmen. Det 
har delvis finansierats externt genom bidrag från Region 
Skåne.
Ystads konstmuseum och Klostret har utställningar med 
god kvalitet och hög profil. Ystads bibliotek har ett 
mångsidigt utbud som ger kommuninvånarna tillgång till 
böcker och andra medier för att tillgodose deras behov av 
läsupplevelser, studielitteratur och samhällsinformation. 
Biblioteket har från och med hösten 2014 gemensam 
bibliotekskatalog med biblioteken i Simrishamn, Tomelilla, 
Sjöbo och Skurup.

De evenemang som kulturnämnden arrangerar ska kom-
plettera det kulturutbud som finns i kommunen. Kul-
turnämnden fördelar kulturstöd till kulturföreningar i 
kommunen. Exempel på föreningar som får stöd är Bio-
grafteatern Scala, Ystad Sweden Jazz Festival, Marsvins-
holmsteatern och Ystads riksteaterförening.
Samverkan är en viktig framgångsfaktor för kulturnämn-
den och Kultur o Utbildning. Aktiv samverkan sker med 
Ystads Teater, Ystads Allehanda och Malmö Symfonior-
kester för att nämna några exempel.

Framtid
Ombyggnaden av Konstmuseets glastak skall vara färdigt 
under hösten 2014, en ombyggnad som till stor del finan-
sieras av Boverket och Borgska fonden. 

En satsning på den kommunala konstsamlingen kommer 
att göras under det kommande året, dels för att inventera 
konsten och dels för att ytterligare tillgängliggöra konsten 
i de kommunala byggnaderna. 

I maj 2014 besökte Shakespeares Globe Theatre från Lon-
don Ystads Teater med Hamlet. Två föreställningar spela-
des för fulla hus. Besöket var ett samarrangemang mellan 
kulturnämnden, Ystads Teater och The Globe. Samtal förs 
med The Globe om ytterligare besök på Ystads Teater. 

Samverkan inom Kultur o Utbildning beträffande skolbib-
liotek kommer att utvecklas ytterligare genom aktivt sam-
arbete mellan stadsbiblioteket och grundskolorna.

Både Konstmuseet och Klostret har fått ökat verksam-
hetsbidrag från Region Skåne, vilket skapar möjlighet för 
att utveckla och fördjupa viktiga delar av verksamheten 
framförallt när det gäller verksamhet för barn och unga.

Föreningsstödet behöver utvecklas för att bättre överens-
stämma med de regler och de behov som finns i samhäl-
let.
Långsiktiga och väl strukturerade processer lägger grun-
den till ett hållbart resultat.

Ramen har ökats med 0,5 mkr och dessa medel ska inrym-
ma ersättningar enligt MU-avtalet och en ”kulturnatta”.
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KULTURNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2015 2016 2017 2018
 - Ystads maritima historia     0,5
 - Ystads stadsbibliotek, inredning   2,3  
 - Ystads stadsbibliotek, golv  0,9
SUMMA KULTURNÄMND  0,9 2,3  0,5 

Verksamhet Utfall
2013

Budget
2014

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Utlånade medier totalt 191 717 206 000 195 000 195 000 200 000 200 000
och per invånare 6,7 7,2 6,8 6,8 7,0 7,0
Besökare museer 70 797 87 000 75 000 75 000 80 000 80 000
och klosterträdgårdarna - - 120 000 120 000 120 000 120 000
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Gymnasienämnd

VERKSAMHET   Budget Budget Plan Plan Plan
   2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)   123,1 123,1 123,1 123,1

Gymnasienämndens verksamhetsidé
En ny gymnasienämnd inrättas 2015-01-01 med koppling 
till förvaltningen Kultur o Utbildning. Genom en samlad 
förvaltningsorganisation för barnomsorg, grundskola, 
gymnasieutbildning, vuxenutbildning, vuxenutbildning 
och arbetsmarknadsfrågor skapas en ”röd tråd” kring 
utbildning vilket kan leda till positiva samordningsvinster. 

Gymnasienämnden ska bedriva utbildnings- och arbets-
marknadsverksamhet för i första hand de som bor i Ystads 
kommun och verksamheten ska vara till nytta för kom-
munens innevånare. Skolverksamheten ska bedrivas så att 
de som går i våra skolor ska känna trygghet, utveckla sin 
kunskap och ha en vilja att lära mer. När eleverna lämnar 
skolan ska de ha goda kunskaper, färdigheter, självförtro-
ende samt en vilja och förmåga att delta i och utveckla ett 
demokratiskt samhälle. I samverkan med andra aktörer 
ska möjligheterna stärkas för personer i åldern 16-64 år 
att komma in på arbetsmarknaden.

Huvudsakligt ansvarsområde
Gymnasienämnden fullgör kommunens uppgifter vad av-
ser gymnasieverksamhet, kommunal vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsfrågor.
 
Gymnasieverksamhet
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter, 
exklusive de som överlämnats till Sydskånska gymnasie-
förbundet i enlighet med gällande förbundsordning, inom 
det offentliga skolväsendet vad gäller gymnasieskolan in-
klusive gymnasiesärskolan. Gymnasienämnden ska inom 
ovannämnda områden fullgöra kommunens uppgifter 
i enlighet med gällande författningar såsom skollagen 
(2010:800), förordningen (1970:340) om skolskjutsning 
samt gymnasieförordningen (2010:2039).

Gymnasieutbildningen är förlagd till Sydskånska Gymna-
sieförbundet, vilket 2015 ansvarar för denna verksamhet. 
Förbundet övergick 2014 till att bli ett produktionsför-
bund med huvudmannaskap endast för de elever som är 
inskrivna på Österportsgymnasiet och Parkgymnasiet. Er-
sättningsmodellen till förbundet ändrades till att baseras 
på en elevpeng per program. Kommunerna har vidare fått 
ta över ansvaret för resor, inackorderingsbidrag, tilläggs-
belopp, placering särskola, introduktionsutbildningar, an-
tagning och interkommunala ersättningar. Kostnader för 
elever som går i friskola eller i annan kommuns skola ska 
beslutas och betalas av elevens hemkommun. 

Kommunal vuxenutbildning
• Kommunal vuxenutbildning
• Särskild utbildning för vuxna
• Utbildning i svenska för invandrare

Nämndens uppgift omfattar också eftergymnasial och an-
nan utbildning under Forum Ystads ansvar. 

Arbetsmarknadsfrågor
• Stöd för bolag/förvaltningar i arbetet med att skapa 

sysselsättningstillfällen i kommunen genom informa-
tion och samordning om rådande möjligheter till sys-
selsättningsstöd för de som står utanför arbetsmark-
naden med fokus på främst ungdomar.

Framtid
Medlemskommunerna inom Sydskånska gymnasieför-
bundet har enats om att förbundet kommer att avveck-
las 2015-12-31 och gymnasieverksamheten kommer att 
övergå till Ystads kommun den 1 januari 2016. Verksam-
hetsövergången kommer att kräva stora förberedelser. 

Ramen har ökats med 3,0 mkr och dessa medel ska in-
rymma en jobbsatsning för ungdomar, en processledare 
för övertagande av gymnasieverksamheten och täckning 
för högre programkostnader.
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Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning

VERKSAMHET   Budget Budget Plan Plan Plan
   2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)   0,3 2,9 2,9 2,9 2,9

Myndighetsnämndens verksamhetsidé
Myndighetsnämnden ska i samverkan med de organi-
sationer och enskilda, som berörs av byggande i Ystads 
kommun, genom sin myndighetsutövande verksamhet 
verka för en god stads- och landskapsmiljö samt en god 
miljö för hälsa och omgivningar, en god stads- och land-
skapsbild samt en god byggnadskultur. Detta ska genom-
föras genom rådgivning, tillsyn och tillståndsgivning enligt 
tillämplig lagstiftning, förordningar, råd med mera.

Huvudsakligt ansvarsområde
• Rådgivning och lovprövning samt övriga uppgifter 

som ska fullgöras av kommunal nämnd enligt till-
lämplig lagstiftning och övriga bestämmelser inom 
byggnadsväsendet såvitt avser myndighetsutövande 
verksamhet

• Rådgivning och prövning av dispens från strand-
skyddsbestämmelser

• Trafiknämnd

Verksamhetsöversikt 
Verksamheten på bygglovsenheten är myndighetsutöv-
ning och lyder under plan- och bygglagen. 
Verksamheten ska ge råd, information och service till både 
allmänheten, företagare och kommunens organisation.
Myndighetsnämnd är också trafiknämnd och nämnden  
beslutar även om lokala trafikföreskrifterna. 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2013

Budget
2014

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Plan och Bygg
Antal bygglov 575 600 600 600 600 600
Antal samråd 123 200 200 200 200 200
Antal anmälan 50 90 50 50 50 50
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Från och med 2015 har myndighetsnämnden även bud-
getmedel för personalen inom bygglovsenheten.
För att säkerställa att verksamheten även i framtiden be-
drivs rättssäkert och effektivt kommer enheten att följa 
ledtiderna och arbeta för att de korta handläggningsti-
derna för delegeringsärenden bibehålls. Tillämpningen av 
lagar och bestämmelser ska följa allmän rättspraxis samt 
vägledande beslut i överprövande instanser.
Fokus för verksamhetsutvecklingen ska ligga på att korta 
ledtiderna för kompletteringar i ärenden. Det kan åstad-
kommas genom informationsinsatser, genom att tydliggö-
ra vilka handlingar begäran om komplettering avser, och 
genom att söka bekräftelse på att begäran om komplet-
tering uppfattats korrekt. Vidare kommer ärenden med 
lång handläggningstid att följas upp i särskild ordning för 
att om möjligt hitta orsaksfaktorer till fördröjningen.
Bemötandet av fastighetsägare och sökande vid tillsyn 
och tillståndsprövning är en viktig del att arbeta vidare 
med. Att systematiskt följa upp synpunkter och klagomål 
är ett sätt att utveckla service och bemötande i en positiv 
riktning.
Under 2015 kommer Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, att göra en översyn av plan- och bygglovstaxans kon-
struktion, vilket sedan behöver följas upp genom en lokal 
översyn och beslut om taxa.



33

Samhällsbyggnadsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  76,8 -10,7 -11,2 -11,2 -11,2
Varav
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  90,0    

Affärsdrivande verksamhet, avfall  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- varav kapitaltjänst  0,0  

Affärsdrivande verksamhet, VA  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- varav kapitaltjänst  11,3    
 
Övrig verksamhet  -1,9 -10,7 -11,2 -11,2 -11,2 
- varav kapitaltjänst  78,7    
 

SUMMA RAM TOTALT  76,8 -10,7 -11,2 -11,2 -11,2
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Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsidé
Samhällsbyggnadsnämnden ska, med överenskommen 
kvalitet, utföra sina uppdrag rörande planering, natur- 
och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, kommunaltek-
nik och servicearbeten. Verksamheten ska bedrivas på ett 
kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke 
om kunder, invånare och besökare samt bidra till en håll-
bar samhällsutveckling.

 
Huvudsakligt ansvarsområde
• Anläggning och skötsel av allmänna platser, parker, 

gator och vägar, grönområden, skogar, stränder och 
vattendrag

• Vatten- och avloppsförsörjning
• Renhållning och avfallshantering
• Förvaltning och utveckling av kommunens fastighets- 

och marbestånd
• Exploateringsverksamhet
• Trafikövervakning
• Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsarbete
• Infrastruktur (trafikförsörjning och kollektivtrafik)
• Fysisk planering (översikts- och detaljplanering, om-

rådesbestämmelser, trafikplanering)
• Natur- och kulturmiljövård samt energihushållning
• Kart- och mätverksamhet
• Intern service; kost, lokalvård

Verksamhetsöversikt
Den fördjupade översiktsplanen för Ystad kommun har 
varit ute på samråd under sommaren 2014. Planarbetet 
fortsätter och inriktas på att hantera inkomna synpunkter 
och att ta fram en utställningshandling. Den fördjupade 
översiktsplanen för Köpingebro har antagits av kommun-
fullmäktige och kommer att ligga till grund för uppdrag 
om kommande detaljplaner. Flera större detaljplaner 
kommer att ställas ut för granskning, såsom planen för 
Dammhejdan och för kvarteret Kokillen. Fokus på byar-
na, som är ett nytt dialogprojekt mellan kommunen och 
representanter från byarna, har startats upp i Svarte och 
fortsatt med Löderup. Syftet är att, med en by i taget, titta 
på vad som är bra, mindre bra och vad som kan utvecklas, 
och då framförallt den fysiska miljön. Vidare håller en cy-
kelstrategi på att arbetas fram. 
Kommunen har gått in i Geodatasamverkan vilket innebär 
tillgång till ett större utbud av geodata än tidigare. Ett ak-
tivt arbete kommer att göras för att sprida användningen 
av kartor och analyser i kommunen där förhoppningen är 
att GIS-ingenjörerna (geografiska informationssystem) ska 
bli viktiga delar i projekt inom hela kommunens organisa-
tion. 
Intresset för att bygga bostäder i Ystad kommun har ökat, 
både från exploatörer och privatpersoner. Bygglovsan-
sökan för 19 stycken radhus i Källesjö är inlämnad, åtta 
stycken marklägenheter i Nybrostrand är byggda och 
markanvisningsavtal har tecknats för 47 nya bostäder i 
Västra Sjöstaden. Det finns idag bara ett fåtal lediga vil-
latomter och målet är att de nya tomterna i Nybrostrand 
skall kunna släppas till försäljning under 2015. Under 
2014 har bostadsmark köpts tillbaka från Peab i Västra 
Sjöstaden och Götenehus i Nybrostrand på grund av att 
byggnation av planerade bostäder inte startade. Nya in-
tresserade exploatörer finns för en del av fastigheterna 
och arbetet pågår för att hitta exploatörer till all ledig 
mark. 
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Under året har redskapet ”Ystadkvalitet” arbetats fram 
inom lokalvården, vilket kommer att implementeras under 
2015. I detta system går det att mäta överenskommen 
kvalitet och sedan jämföra med utförd kvalitet. Begreppet 
kvalitet blir genom detta sätt att arbeta mer synliggjort för 
kunder och personal. 
Kostenheten fortsätter arbetet kring klimatsmarta målti-
der och ser goda vinster i att ha ett gemensamt miljötänk 
från produktion till matgäst.

Framtid
Projektering av Öja industriområde kommer att påbörjas 
under våren 2015. Byggnation av området planeras ske 
till hösten 2015 och våren 2016. Upphandling av byggna-
tionen av Nybrostrand 19:10 kommer att ske under våren 
2015.

Utbyggnationen av vattenverket i Nedraby förväntas vara 
klart under 2015. Ombyggnationen av reningsverket på-
börjades i augusti 2015 och beräknas vara klart vid års-
skiftet 2016/2017.
Arbetet med ny renhållningsordning med avfallsplan och 
föreskrifter om avfallshantering för Ystads kommun har 
startat. Målsättningen är att Ystad ska ha en ny renhåll-
ningsordning som börjar gälla från och med år 2016. 
Matavfall och restavfall kommer att kunna hämtas samti-
digt i ett större område i kommun än vad som görs i dag 
då en ny sophämtningsbil kommer att tas i drift i början 
på år 2015. 

Parkenhetens åtgärdsprogram för allmänna lekplatsers 
fortsätter under 2015. 

Ramen har ökats med 0,5 mkr och dessa medel ska in-
rymma en utredning kring ett naturrum/kulturrum i Kå-
seberga.



35

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd
 -

 S
am

hä
lls

by
gg

na
ds

fö
rv

al
tn

in
g

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2013

Budget
2014

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Fastighetsavdelning
– Fastighetsunderhåll kr/kvm
*=124 kr/kvm 2014

167 140* 140 141 142 142

Mediaförsörjning (kr/kvm)
(el, vatten och värme)

166 152 150 146 143 143

Mark- plan och exploateringsfrågor
Påbörjade villor/radhus 9 10 15 15 15 15
Industri-/handelsmark 5 350 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Påbörjade bo/hyresrätter 45 50 70 80 80

Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplaner 10 7 7 8 8 8
Antal godkända översiktsplaner/fördju-
pade

0 2 1 - 1 -

Antal pågående detaljplaner 24 25 25 25 25 25
Antal program 1 1 1 1 1 1

GIS och Mät
Antal förättningsförberedelser 6 14 10 10 10 10
Antal husutsättningar 49 90 50 50 50 50
Antal grundkartor 11 7 7 8 8 8
Antal nybyggnadskartor 69* 120 70 70 70 70
*varav 33 st enkla nybyggnadskartor

Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 090 7 000 6 900 6 800 6 700 6 700
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 248 245 242 238 235 235
Mängd matavfall, ton 951  1 000  1 100 1 200 1 300 1 300

VA-verksamhet
Antal kbm prod. Vatten 2 704 360 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000
Antal kbm sålt vatten 2 241 379 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000

Serviceavdelning
Antal portioner, skola, förskola (lunch) 460 041 594 000 662 500 662 500 662 500 662 500
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pen-
sionärer

196 482 74 400 25 000 25 000 25 000 25 000

Antal portioner, äldreomsorg, matdistri-
bution

44 000 44 000 44 000 44 000

Inköp av ekologiska livsmedel i % mot 
totala livsmedelsbudgeten. 
för- och grundskola

16 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
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SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR         
            
Projekt  Ber tot Budget Plan Plan Plan
  Utg/Ink 2015 2016 2017 2018 
       
 Fastighetsavdelning       
 - energieffektivisering  44,5  6,4  4,6      
 - upprustning samlingslokaler  2,0  0,6      
 - fritidsanläggningar  505,0  105,0  68,0     
 - fritidsanläggningar, bowlinghall   14,0 14,0
 - Norreportskolan, effektiv. luftbehand  8,3   4,6  3,7  
 - rivning av byggnader, markreserv   0,3  0,3  0,3  0,3  
 - rivning av byggnader, sanerings- o regleringsfast.  0,2  0,2  0,2  0,2 
 - Ystads Marina, Anna Lindhs plats  2,0 1,0
 Summa Fastighetsavdelning   127,5  77,7 4,2  0,5  
       
Teknisk avdelning       
 - utbyggnad av Ystads ARV  185,5  57,0  55,5     
 - inköp maskiner/transportmedel   1,0  1,0  1,0  1,0  
 - ombyggnader  25,0    25,0   
        Surbrunnsvägen till bussgata       
        Regementsgatan       
 - cirkulationsplats Drottning Marg väg   5,0   3,0  2,0   
 - GC-vägar, ospecifiserat  15,0  5,0 5,0  5,0    
  - utformn gata o mark vid Fridhemsgatan, proj 1,5  1,0     
 - in-/utfarter Dragongatan-Aulingatan  4,0  3,5      
 - Svarte centrum/stationsområde  3,3  0,3 3,0     
 - Oskarsgatan, parkering (Åvalla)  5,5  5,5     
 - VA-utbyggnad  55,0  10,0  10,0  10,0  10,0  
 - GC-väg Kristianstadrondellen/Karlshemsvägen 2,9   2,9
 - Dragongatan  7,0  7,0
  - trädplanetring, allé o infartsutsmyckning bef gator  0,2  0,2  0,2  0,2  
 - diverse årliga investeringar, gata   2,0  2,0  2,0  2,0  
 - diverse årliga investeringar, park   0,5  0,5  0,5  0,5  
 - diverse årliga investeringar, vatten   5,0  5,0  5,0  5,0  
 - diverse årliga investeringar, avlopp   5,4  5,4  5,4  5,4  
Summa utgifter Teknisk avdelning   96,4  122,6  34,0  24,1  
       
Inkomster       
 - VA-utbyggnad   -7,0 -7,0  -7,0  -7,0  
 - bidrag, vatten   -2,0  -2,0  -2,0  -2,0  
 - bidrag, avlopp   -1,4  -1,4  -1,4  -1,4  
 Summa inkomster Teknisk avdelning  -10,4  -10,4  -10,4  -10,4  
       
Serviceavdelningen       
 - utbyte av köksutrustning   0,8  0,8  0,8  0,8  
 - utbyte av städmaskiner   0,2  0,2  0,2  0,2  
Summa Serviceavdelning   1,0  1,0  1,0 1,0 

Administration och utveckling       
 - diverse årliga investeringar, medborgarförslag  0,3 0,3  0,3  0,3  
 - diverse årliga investeringar, fokus i byarna  0,8  0,8  0,8  0,8  
 - digitalt arkiv  0,4 0,4
Summa Administration och utveckling  1,5  1,1  1,1 1,1  
       
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND UTGIFTER  226,4  202,4  40,3  26,7  
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND INKOMSTER  -10,4  -10,4  -10,4  -10,4
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Ystad Arena
Ystad Arena där ett nytt badhus är klart ska även innehål-
la två nya idrottshallar som ska byggas i två etapper till en 
totalutgift på 505 mkr. Idrottshallarna kommer att vara en 
hall för skolidrott och träning (B-hallen) samt en kombihall 
(A-hallen). Nuvarande Österportshallen kommer att rivas 
eftersom A-hallen kommer att stå på samma plats. Hela 
anläggningen med badhuset och idrottshallarna beräknas 
vara färdig sommaren 2016.

Bowlinghall
14 mkr budgeteras för en bowlinghall inklusive en restaur-
ang som ska byggas i samma byggnad som badet i Ystad 
Arena.

Utbyggnad av Ystad avloppsreningsverk
Om – och tillbyggnaden av Ystads avloppsreningsverk 
utgörs av kapacitetsökning, upprustning och uppfyllning 
av länsstyrelsens villkor. Det finns totalt budgeterat 185,5 
mkr för utbyggnader av avloppsreningsverket under pe-
rioden 2010 – 2016.

VA-utbyggnad
I kommunen finns cirka 2 500 enskilda avloppsanlägg-
ningar. Kraven på enskilda avlopp skärptes när Natur-
vårdsverkets allmänna råd om små avlopp trädde i kraft 
2006. Då det nu för många fastighetsägare i kommunen 
kan bli aktuellt med dyra och omfattande ombyggnader 
avsätts det pengar för att om möjligt istället ansluta även 
dessa fastigheter till det kommunala avloppsledningsnä-
tet.

Energieffektivisering 
Enligt EU-direktiv så ska energianvändningen i byggnads-
sektorn minska med 20 % till år 2020 i förhållande till vad 
det var år 1995. Kommunen har genomfört en klimat- 
och energiinventering av fastighetsbeståndet. Resultatet 
av kartläggningen har gett förslag på åtgärder för att nå 
de krav som finns för att minska energianvändningen.

GC-vägar, ospecifiserat
De medel som är avsatta ska användas till projekt där 
kommunen samarbetar med Trafikverket.
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Socialnämnd - Social Omsorg

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  523,2 542,5 542,5 542,5 542,5
varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  0,4  

Socialnämndens verksamhetsidé
Socialnämnden ska med respekt för den enskildes behov 
och integritet och i nära samverkan med andra myndig-
heter och institutioner, anhöriga och andra intressenter 
bedriva en verksamhet som förebygger, fördröjer, begrän-
sar och motverkar konsekvenserna av funktionsnedsätt-
ningar och sociala problem. Fokus ska finnas på förebyg-
gande insatser. Dessutom ska nämnden organisera ett 
samordnat arbete så att tidigare gemensamma bedöm-
ningar görs och kompletterande förslag till att stärka barn 
och ungdomars förmåga. 

Huvudsakligt ansvarsområde
Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och vad som i lag och förordning samt 
övriga tillämpliga bestämmelser sägs om socialnämnd. 
Nämnden ska även fullgöra därmed jämförliga uppgifter 
enligt lämplig lagstiftning. Socialnämnden ansvarar också 
för informationen om socialtjänsten i kommunen.
Dessutom ansvarar nämnden för:
• Den kommunala hälso- och sjukvården
• Familjerådgivningen i kommunen
• Alkoholtillsynen i kommunen
• Handläggning av ärenden om stöd och service åt 

funktionshindrade (LSS)
• Kommunens flyktingmottagande
• Handläggning av och parkeringstillstånd till rörelse-  

hindrade
• Handläggning av ärenden om bostadsanpassnings- 

bidrag
• Rådgivning i hushållsbudget- och skuldsaneringsä-

renden
• Kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsområ-

det utöver det som handläggs av Arbetsmarknads-
enheten

Verksamhetsöversikt
Socialnämnden har fortsatt haft och har flera lediga sär-
skilda boendeplatser inom vård och omsorg. Trenden har 
hållit i sig och visar på att kombinationen med tillskott av 
nya boendedeplatser, trygghetsplatser samt utvecklingen 
av stödteamet har gett resultat. Ett nytt system (Laps Care) 
för verksamhetsplanering inom hemtjänsten har införts. 
Det innebär bland annat att hemtjänstens personal nu-
mera får sina arbetsscheman i mobiltelefonen. Personalen 
kan i telefonen se vilka brukare som ska ha hjälp under 
dagen och dokumentationen sker direkt i telefonen. Sam-

hall har övertagit inköpen i hemtjänsten och de ansvarar 
för att plocka varor i butiken, registrera dem för betalning 
samt för levererans hem till brukaren. Tio platser på kort-
tidsenheten i Löderup stängdes under hösten. All verk-
samhet är överflyttad till Bellevue. Biståndshandläggarna 
inom vård och omsorg har ändrat organisationstillhörig-
het och har överflyttats till hälso-och sjukvårdsorganisa-
tionen under hösten.

Ett nytt LSS-boende har tagits i bruk under sommaren på 
Aulingatan. Under sommaren har problem med hot och 
våld situationer inom vissa LSS boenden fortsatt eskalera, 
vilket i sin förlängning gett behov av att göra externa pla-
ceringar. 

Under de senaste åren har socialtjänstens uppdrag i ären-
den som rör arbetet med barn och unga utökats. Riksdag 
och regering har fattat ett antal beslut som syftar till att 
stärka barn och ungas skydd och stöd. Socialnämndernas 
arbete med placerade barn och unga har hamnat i fokus 
liksom anmälningar och utredningar kring barn som far 
illa. Under sommaren har antalet ensamkommande barn 
och ungdomar ökat, vilket medfört att beslut inte kunnat 
verkställas inom kommunen. Med detta som bakgrund 
har arbetsbelastningen ökat rejält. Trenden med ett lägre 
försörjningsstöd har hållit i sig, vilket bland annat härleds 
till att fler kommer ut i arbete eller fått sin försörjning 
tryggad på annat sätt. 

Personalsituationen inom samtliga verksamheter är an-
strängd, ändrad lagstiftning i kombination med stora 
behov påverkar vardagen. Under hösten förstärktes re-
sursenheten inom vård och omsorg med flera personer. 
Tillskottet av flera boendeplatser skapade i sin tur behov 
av en större vikariebank. Tillgången till personal med rätt 
kompetens och erfarenhet minskar. Det innebär i förläng-
ningen att det kräver större arbetsinsatser för att introdu-
cera och handleda personalen i vardagen. Inom vissa verk-
samhetsområden har enhetschefer många underställda 
vilket gör den dagliga ledningen begränsad. 



So
ci

al
nä

m
nd

 -
So

ci
al

 o
m

so
rg

39

Framtid
För att möta de framtida behoven inom verksamheterna 
är det även fortsättningsvis viktigt att följa utvecklingen. 
Detta gör nämnden genom god omvärldsbevakning, 
prognoser och statistik, kontinuerligt bedöma och ana-
lysera underlag. Utmaningarna är flera för nämnden som 
ska förhålla sig till lagstiftning, medborgarnas behov och 
ökade krav från myndigheter. Samtidigt ska verksamhe-
terna ha en god ekonomisk hushållning och en budget i 
balans. För att möta framtiden behöver nämnden fortsät-
ta se över och utvärdera rådande metoder och arbetssätt. 
Även fortsättningsvis gäller det att samverka, samordna 
och samla ihop nämndens resurser både internt och ex-
ternt, i syfte att ta vara på samlade kompetenser och re-
surser. 

Boende- och lokalförsörjningen kommer även framåt att 
vara på agendan och förvaltningen ser stora behov av en 
kommungemensam samordning inom detta område. 

IT-frågorna och kraven på system som mäter och doku-
menterar har med tiden ökat. Programvaror ska förnyas 
och kompletteras, vilket medför en ökning av personella 
och ekonomiska resurser. Även inom detta område skulle 
behövas en större samordning. Utvecklandet av e-tjänster 
inom ramen för projektet e-hälsa samt e-tjänst portalen 
kommer att intensifieras. 

Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är på gång vilket kom-
mer att medföra utökat kommunalt ansvar. Planen är att 
det nya avtalet ska gälla från och med 2016-01-01.   

Allt större fokus är på kommunens arbete med vålds-
utsatta vuxna och barn. Fler anmälningar om barn som 
far illa väntas komma då det är större fokus på att tidigt 
upptäcka behov av hjälp och stöd. Det är fortsatta höga 
kostnader för familjehemsplaceringar av små barn vilket 

förväntas bestå under många år framöver. Konsekven-
serna av utvecklingen av missbruket är att fler insatser 
behövs. Kostnaderna för försörjningsstöd förväntas att 
ligga på den nivå som är idag. Då många står långt från 
arbetsmarknaden väntas inte förändringar i konjunkturen 
snabbt förändra förutsättningarna till självförsörjning. An-
talet flyktingboenden inom kommunen samt fler ensam-
kommande barn/ungdomar kommer att ge ökad press på 
individ- och familjeomsorgens befintliga verksamheter.

Antalet äldre kommer att öka under planperioden. Främst 
beräknas personer över 80 år att ha någon form av behov 
av insatser. På boendesidan är det med i planeringen för 
nya platser under år 2017-2018. Kommunen har några 
mindre kostnadseffektiva boenden, vilket medför att om-
ställningar i den befintliga verksamheten bör genomföras.

Inom LSS-korttidvistelse har antalet egna barn utökats 
samtidigt som antalet sålda platser till andra kommuner 
minskar. Intäkterna från sålda platser beräknas minska 
med 2,0 mkr.

Nämnden har tagit fram ett flertal utvecklingsområden 
inom respektive verksamhet samt på övergripande nivå. 
Förvaltningen kommer under planperioden arbeta med 
att förverkliga och konkretisera utvecklingsmålen. 

Personalförsörjningen kommer även att vara i fokus fram-
över. Tillgången till utbildad personal med rätt utbildning 
och erfarenhet, främst inom yrkesområdena sjuksköter-
skor, socialsekreterare och chefer är de yrkesgrupper som 
är mest svårrekryterade. 

Ramen har ökats med 5,5 mkr och dessa medel ska inrym-
ma personalförstärkningar, arbetskläder och att en avgift 
för tekniska hjälpmedel ska tas bort. 

Verksamhet Utfall
2013

Budget
2014

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
- Antal helårsplatser 69 82 82 89 97 102
Korttidsboende
- Antal helårsplatser vuxna 3 3 3 3 3 3
-Antal helårsplatser, barn 10 10 10 10 10 10
-Antal brukare inom daglig verksamhet 92 93 93 93 93 93
Individ och Familjeomsorg
Försörjningsstöd 406 410 410 410 410 410
- Antal vårddygn i hem för vård eller bo-
ende
- Vuxna 2 688 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
- Barn och ungdomar 1 854 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850
Antal vårddygn i familjehem 10 341 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300

Verksamhetsmått
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SOCIALNÄMND - INVESTERINGAR

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2015 2016 2017 2018 
Byggnation nytt äldreboende klart 2017 70,0 2,0 20,0 48,0 
Inventarier nytt äldreboende 2,5   2,5 
Inventarier nytt LSS-boende 0,5  0,5  
Utbyte av trygghetslarm 4,4 1,0 1,0 1,0 1,0
Ombyggnad Hyllegatan till boende, inkl proj 26,7  15,0 11,7
Inventarier Hyllegatan 0,5   0,5
Byggnation LSS, socialpsykiatriboende, inkl proj 20,0   10,0 10,0
Inventarier LSS, socialpsykiatriboende 0,5    0,5
SUMMA SOCIAL OMSORG  3,0 36,5 73,7 11,5

Vård och Omsorg
Gruppboende äldreomsorg
- Antal helårsplatser 294 318 318 318 318 354
Korttidsplatser 
- Antal helårsplatser 32,5 30 20 20 20 20
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Antal besök dagverksamhet (beläggning 
80%)

6 537 6 960 6 960 6 960 6 960 6 960

Verksamhet forts
Verksamhet Utfall

2013
Budget

2014
Budget

2015
Plan
2016

Plan
2017

Plan
2018

Byggnation nytt äldreboende
Ett nytt boende med 36 platser planeras att stå klart un-
der 2017. Kostnaden beräknas till 70 mkr samt 2,5 mkr 
till inventarier.

Larm särskilda boende
Trygghetslarmen på särskilda boende och gruppbostäder 
behöver uppgraderas och medel budgeteras med 1,0 mkr 
årligen 2015 - 2018.
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Revision

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2014 2015 2016 2017 2018
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

Verksamhetsöversikt
I enlighet med kommunallagens krav  ska revisorerna 
granska all verksamhet som bedrivs inom  nämndernas 
verksamhetsområden. Revisorerna ska också genom lek-
mannarevisorerna granska den verksamhet som bedrivs 
i kommunens bolag AB Ystadbostäder, Ystad Industri-
fastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, 
Ystads Teater AB, AB Ystad Saltsjöbad och Ytornet AB. 
Revisorerna i Ystads kommun är tillika revisorer för Sydös-
tra Skånes Samarbetskommitté.

Revisorerna ska bedöma om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig.

Revisorerna ska granska styrelsens och nämndernas verk-
samhet i den omfattning som anses motiverat. 

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige un-
derlag för ansvarsprövning. Revisorerna ska återkoppla re-
sultatet av genomförda granskningar till de områden som 
granskats. Detta ska ske genom presentation av gransk-
ningarna, dialoger och överlämnande av granskningsrap-
porter. Resultatet av djupgranskningar ska även överläm-
nas fortlöpande till fullmäktige.

Revisorerna anlitar EY AB som sakkunnigt biträde.
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Kommunstyrelse - Finansiering

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2014 2015 2016 2017 2018
Skatteintäkter  1 281,7 1 343,7 1 395,2 1 450,0  1 508,1 
Finansnetto  -17,6 -19,8 -28,4 -34,9 -44,3 
Intern ränta  36,8 39,1
Avskrivningar  -108,9 -130,0 -132,8 -132,9 -135,7 
Oförutsett  -18,7 -19,6 -45,4 -71,8 -98,7 
 

Verksamhet
Skatteintäkter
Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos 
från 2014-10-24 som ligger till underlag för beräkning av 
Ystads kommuns skatteintäkter.

Finansnetto
Under hela perioden 2015 – 2018 prognostiseras nega-
tiva finansnetton. Detta är resultatet av höga investerings-
volymer med hög nyupplåning. Genomsnittlig räntenivå i 
beräkningarna för de lån som ska upphandlas är:
2015 – 2,75 %.
2016 – 3,50 %.
2017 – 4,00 %.
2018 – 4,25 %.

Avskrivningar
Avskrivningar är beräknade med en genomsnittlig pro-
centsats på budgeterade investeringar. 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar påbörjas 
månaden efter beräknat anskaffandet/färdigställandet.

Alla avskrivningar finns vid årets början budgeterade un-
der finansieringen. Under året kommer nämnderna att 
kompenseras för alla kapitaltjänstkostnader förutom för 

de investeringar som är nämndsinvesteringar. De tre af-
färsdrivande verksamheterna VA, avfall och hamnverk-
samheten får inga budgetkompensationer

Intern ränta
Internräntan är kostnadsneutral för kommunen. Beloppet 
inkluderar investeringar till och med 2013-12-31. 
Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommu-
nens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga 
finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. In-
ternräntan för år 2015 har fastställts till 2,5 %, enligt re-
kommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

Oförutsedda behov
I kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov finns 
avsatt medel för kompensation för löneökningar enligt 
centrala överenskommelser som förväntas under kom-
mande år. Det finns också pengar för kompensation till 
alternativa driftsformer. De medel som är avsatta är:
2015 – 19,6 mkr
2016 – 45,4 mkr
2017 – 71,8 mkr
2018 – 98,7 mkr






	Tom sida

