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Ystad växer!

Ett av Ystads sju övergripande mål är 1 procents befolkningsökning. Under de senaste åren har vi inte 
riktigt nått upp till det målet. När vi nu har passerat årsskiftet ser det ut som vi har slagit i befolkningsök-
ning under 2016. Målet på 1 procents ökning har uppnåtts med råge. Det mesta pekar på att vi landar på 
1,6 procents ökning eller cirka 470 nya invånare. Den totala befolkningen uppgår nu till 29 448 Ystadbor.
Ett ökat bostadsbyggande och att Ystad är attraktivt som boendeort är den troliga orsaken. En viktig del 
för att möjliggöra befolkningstillväxt är utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet. Ett nytt vattenverk togs 
i bruk 2015 och under 2016 har reningsverket byggts ut med modern teknik och med högre kapacitet. 
Det nya reningsverket innebär också att vi klarar de miljökrav som länsstyrelsen ställt. En ny VA-plan har 
antagits som också innehåller en utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden. 

Precis i början av året invigdes Ystads Arena med pompa och ståt. Flera tusen Ystadbor deltog i invigning-
en och ingen verkade sakna den gamla Österportshallen. Den nya Arenan rymmer 2 800 besökare och har 
alla faciliteter som en modern arena ska ha. Arenan som är belägen i stadsdelen Surbrunnen, där det också 
kommer att byggas nya bostäder, har alla förutsättningar, att bli en ny mötesplats. På andra våningen i 
Ystads nya badhus har en ny bowlinghall med 12 banor och en restaurangdel invigts.

Kommunfullmäktige antog i juni månad en fördjupad översiktsplan för Ystad. Den beskriver staden Ystad 
2030. Den ska vara ett verktyg för att peka ut färdriktning mot Vision 2030. Planen är också kopplad till 
de övergripande målen för Ystad i form av ökat bostadsbyggande, fler arbetstillfällen, bättre infrastruktur, 
stärka kulturstaden och klimatneutral kommun. Ett viktigt område i planen är avsnittet ”Staden möter 
havet”. Här beskrivs den framtida utvecklingen av hamnen med flytt av hamnverksamheten till den yttre 
hamnen, och skapandet av en helt ny, havsnära stadsdel ”Hamnstaden”.

Två nya byaprogram, eller Fokus på byarna, har under året utarbetats. Det är i Glemmingebro och Sö-
vestad som man genomfört dialogen. Projekten handlar framförallt om förbättringar av den fysiska miljön 
med ökad attraktivitet och trivsel.

Ystad kommun strävar efter att minska miljöpåverkan så långt det bara är möjligt, genom att ta fram stra-
tegier för ett hållbart samhälle. Ett särskilt miljöprogram med ett antal angivna miljömål som ska nås till 
2020. Utifrån dessa mål har varje förvaltning och kommunalt bolag tagit fram konkreta handlingsplaner. 
Sammanlagt föreslår förvaltningarna och bolagen cirka 250 olika åtgärder för att nå målen, såväl stora 
som små åtgärder. Handlingsplanerna kommer att följas upp årligen.

För att Ystads kommun ska kunna arbeta mer strategiskt med folkhälsoarbetet inrättades en Folkhälso-
beredning under våren 2016. Folkhälsoberedningens första verksamhetsår bestod i att bygga gemensam 
kunskap och hitta arbetsformer för Ystads kommuns folkhälsoarbete, för att stärka barn och ungas rät-
tigheter i samhället samt att främja utvecklingen av integrationsarbetet.

Under år 2016 beslutades att Ystads kommun ska arbeta i enlighet med ny utarbetad policy för hållbara 
måltider, som i stort följer den nyligen av Riksdagen antagna nationella livsmedelsstrategin för Sverige. 
Mat som tillagas ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt genom ökad andel grönsaker, lite mindre kött 
men av kvalitét som följer svensk djurskyddslagstiftningen, producerad utan onödiga tillsatser, restsub-
stanser av antibiotika och bekämpningsmedel.

Vårt integrationsarbete har fungerat bra och hittills har vi gjort rätt i det mesta. De 95 asylsökande som 
kommit till Ystad under året har vi kunnat hjälpa på ett ansvarsfullt sätt.

Ystad har fått ett bra kvitto på att näringslivssamarbetet går framåt. I Svenskt Näringslivs ranking avan-
cerar vi med 75 placeringar till plats 32 i Sverige! Ett gott arbete som vi gör tillsammans med närings-
livsrådet. Viktiga faktorer som positiv påverkan är fler företagsbesöken, införande av företagslots, och ny 
mötesplats med bättre tillgänglighet.

Slutligen vill jag rikta ett stort TACK till alla både anställda och politiker för ett bra engagemang och ett 
gott samarbete.

Kent Mårtenssson
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Fem år i sammandrag

Resultaträkning (mkr) 2016 2015 2014 2013 2012 
Verksamhetens intäkter 660,9 502,6 454,3 425,0 426,5 
Verksamhetens kostnader -1 926,8 -1 700,4 -1 614,4 -1 552,7 -1 512,6 
Avskrivningar -141,1 -124,5 -107,4 -99,9 -92,9 
Verksamhetens nettokostnad -1 407,0 -1 322,3 -1 267,5 -1 227,6 -1 179,0

Skatteintäkter 1 435,0 1 331,4 1 280,5 1 266,8 1 221,6 
Finansnetto 5,6 3,8 6,3 -3,4 1,8 
Resultat före extraordinära poster 33,6 12,9 19,3 35,8 44,4  
 
Extraordinära intäkter - - - - - 
  
Årets resultat 33,6 12,9 19,3 35,8 44,4 
  
Balansräkning (mkr)      
Anläggningstillgångar 3 911,7 3 704,1 3 333,2 2 812,7 2 691,0 
Omsättningstillgångar 437,8 447,8 442,2 373,5 307,2 
Summa tillgångar 4 349,5 4 151,9 3 775,4 3 186,2 2 998,2 
  
Eget kapital 1 417,8 1 404,9 1 385,7 1 349,9 1 315,9 
Justering eget kapital - - - - -10,4 
Årets resultat 33,6 12,9 19,3 35,8 44,4 
Summa eget kapital 1 451,4 1 417,8 1 404,9 1 385,7 1 349,9 
  
Avsatt till pensioner 27,9 29,5 29,7 31,0 28,2 
Summa avsättningar 27,9 29,5 29,7 31,0 28,2 
  
Långfristiga skulder 2 337,3 2 250,4 1 930,4 1 369,7 1 238,8 
Kortfristiga skulder 532,9 454,2 410,4 399,8 381,3 
Summa skulder 2 870,2 2 704,6 2 340,8 1 769,5 1 620,1 
  
S:a eget kapital och skulder 4 349,5 4 151,9 3 775,4 3 186,2 2 998,2 
  
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser 562,9 591,8 614,8 651,2 624,3 
Borgens- o övriga ansvarsförb. 2 407,4 2 235,1 2 056,7 1 694,8 1 365,4 
Leasingåtaganden 35,0 24,4 22,8 19,0 8,8 
  
Kassaflödesanalys      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 158,4 144,8 117,9 144,6 130,3 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -281,5 -298,7 -319,2 -323,6 -219,8 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28,4 125,0 258,2 233,5 150,1 
Årets kassaflöde -94,7 -28,9 56,9 54,5 60,6 
  
Nyckeltal       
Soliditet i % 33 34 37 43 46 
Soliditet inkl pensionsåtaganden      
före 1998 i % 20 20 21 23 25 
Likviditet i % -18 -1 8 -7 -19 
Låneskuld, inkl vidareutlåning 2 337,3 2 250,4 1 930,4 1 369,7 1238,8 
  
Skattesats kommun och landsting 30,80 30,80 30,80 30,50 30,50 
  
Antal invånare 29 448 28 985 28 771 28 623 28 558 
Förändring +463 +214 +148 +65 +131 
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?     
     
     
57 % skatt och statsbidrag     
     
18 % hyror, arrende, taxor och avgifter     
     
17 % försäljning av tillgångar     
         och verksamhet     
     
7 % övriga bidrag     
     
1 % räntor     
     
     
     
Vad används pengarna till?     
     
     
42 % personal     
     
38 % tjänster, material, inventarier mm     
     
14 % köp av huvudverksamhet     
     
3 % bidrag och räntor     
     
3 % inkomst och kostnadsutjämning     
     
     
     
     
     
      
     
 100 kronor i skatt till kommunen    
 användes ungefärligen så här….    
     
     
40 kr Vård och omsorg: äldre, funktionshindrade     
     
28 kr Skola för barn- och ungdom    
     
14 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg    
     
5 kr Individ- och familjeomsorg                   
     
4 kr Fritidsverksamhet    
     
3 kr Infrastruktur, skydd mm    
     
3 kr Kulturverksamhet     
     
2 kr Politisk verksamhet    
     
1 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning    

Skatt och 
statsbidrag 

57%Hyror, 
taxor mm 

18%

Försäljning  
17%

Övriga 
bidrag 7% Räntor 1%

Tjänster, 
material 

mm 38%

Personal 
42 %

Köp av 
huvudverk-

samhet 
14%

Bidrag o 
räntor 3%

Kostnads-
utj 3%
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Kommunens organisation

Helägt moderbolag: 
Ytornet AB

Helägda dotterbolag:
Ystad Energi AB
AB Ystadbostäder
Ystads Industrifastighe-
ter AB
Ystad Hamn Logistik AB

Delägda dotterbolag:
Ystads Teater AB 94,5%
AB Ystads Saltsjöbad 
90,6%

Valberedning

Kommunfullmäktige
Socialdemokraterna 20 
Moderaterna 12
Sverigedemokraterna 6 
Centerpartiet 4 
Miljöpartiet 3
Folkpartiet 2 
Vänsterpartiet 1
Kristdemokraterna 1

Kommunalförbund
Sydöstra Skånes räddnings-
tjänstförbund ca 36%
Ystad-Österlensregionens 
miljöförbund ca 43%

Revision

Kommunstyrelse

NÄMND

Valnämnd

Ystad - Sjöbo 
överförmyndarnämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Gymnasienämnd

Kulturnämnd

Socialnämnd

Myndighetsnämnd

Samhälls-
byggnadsnämnd

FÖRVALTNING

Ledning o utveckling /
Hamn

Kultur o Utbildning

Social omsorg

Samhällsbyggnad
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Omvärldsanalys

Ekonomi

Nationell ekonomi
Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl med en snabbt stigande produktion 
och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Tillväxten i omvärlden har varit osedvanligt 
svag under 2016, vilket inneburit att också utvecklingen av svensk export har varit dämpad under året. 
Inhemsk efterfrågan har kommit att spela en större roll. Den inhemska efterfrågan drevs på av en stark 
utveckling av offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökade kraftigt bland annat 
till följd av det stora antalet asylsökande. Ökningen av investeringar såsom byggnadsinvesteringar och 
däribland bostadsinvesteringar samt offentlig konsumtion var förra året mycket kraftig. Den svenska eko-
nomin avslutade 2016 starkt. Exporten tog ny fart efter en svag utveckling under första halvåret.

Inför framtiden ser det ljust ut för industrin. I januari månads Konjunkturbarometer ser efterfrågeläget 
bättre ut än på flera år, produktionsplanerna är tydligt uppåtriktade och orderingången utvecklas klart 
positivt. Det senare understryks också i SCB:s statistik. Även Swedbanks Inköpschefsindex för industrin 
är positiv, i januari 2017nåddes det högsta värdet sedan hösten 2010. Även för tjänstesektorn och för nä-
ringslivet i stort är signalerna inför framtiden uttalat positiva. I ett mer långsiktigt perspektiv är det inte i 
första hand efterfrågan utan istället tillgången på arbetskraft och hur produktiviteten utvecklas som avgör 
BNP:s utveckling.

BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Procentuell föränd-
ring mellan åren

3,9 % 3,2 % 2,8 % 2,2 % 1,6 % 1,5 %

( Källa:SKL)

Hushållen
Hushållen har under en följd av år haft ett mycket högt sparande. 2016 beräknas bli det högsta sparandet 
i modern tid. Hushållen uttrycker en betydande misstro beträffande den svenska ekonomin och dess fram-
tida utveckling. Misstron kan till viss del förklara varför inte hushållens konsumtionsutgifter ökar mer. På 
sikt är det dock rimligt att hushållens sparande minskar och att konsumtionsutgifterna ökar.

Sysselsättning
De senaste årens starka inhemska efterfrågan har också inneburit en stadig uppgång av antalet sysselsatta 
och arbetade timmar. Under år 2015 ökade antalet sysselsatta med 1,5 % och år 2016 var ökningen 1,7 
%. Uppgången har underlättats av att antalet personer i arbetskraften ökat kraftigt. Arbetsmarknaden 
gick in i högkonjunktur under år 2016. Det var färre arbetslösa vid utgången av 2016 än tidigare och 
minskningen är en trend som har pågått i mer än tre år. 372 000 var inskrivna som arbetslösa på Arbets-
förmedlingen i december 2016, 9 000 färre än för ett år sedan. Samtidigt var antalet varsel under 2016 
nere på den lägsta nivån sedan 2007.

Enligt Arbetsförmedlingen är den svenska arbetsmarknaden fortsatt stark även om utvecklingen avtar i 
styrka. Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med 101 000 personer, men bristen på arbetskraft 
bromsar utvecklingen. Arbetslösheten minskar från 7,0 % år 2016 till 6,8 % år 2017. År 2018 sker ett än 
större tillskott av personer i arbetskraften och arbetslösheten ökar till 6,9 procent.

Löneutveckling
Timlöneökningarna var 2,3 % i genomsnitt under år 2016 för riket. För Ystad blev den genomsnittliga 
löneökningen 2,6 %. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. För 2017 är prognosen 3,0 % i timlöneökningar enligt SKL.

Arbetsgivaravgifter
De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lag-
stadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor 
(försäkringar och kollektivavtal).



O
m

vä
rl

ds
an

al
ys

6

För anställda över 65 år finns det särskilda regler för arbetsgivaravgifterna. Reglerna innebär att arbetsgi-
varavgifterna är lägre. För anställda under 25 år har det funnits särskilda regler till och med 1 juni vilket 
inneburit lägre avgifter under årets första månader. Rabatten för ungdomar under 25 år har tagits bort 
helt från och med den 1 juni 2016.

Inflation
Inflationen har varit låg de senaste åren. Inflationen var, mätt som den årliga förändringen i Konsument-
prisindex (KPI), 0,0 % för 2015 och för 2016 1,0 % vilket skall jämföras med riksbankens mål motsvaran-
de 2 %. KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten 
av förändrade räntesatser från KPI. KPIF uppgick till 0,9 % för 2015 och för 2016 1,4 %. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

KPIF 0,9 % 1,4 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

KPI 0,0 % 1,0 % 1,6 % 2,3 % 2,7 % 2,8 %
(Källa: SKL)

Räntan
Riksbankens reporänta var vid ingången av 2016 -0,35 %. I februari 2016 sänkte Riksbanken reporäntan 
till -0,50 % för att ge stöd åt inflationen så att den stiger och stabiliseras runt 2 procent 2017. Denna nivå 
gällde vid årets slut. Den så kallade reporäntebanan avspeglar att det fortfarande är mer sannolikt att 
reporäntan sänks än att den höjs den närmaste tiden och att långsamma höjningar inleds först i början av 
2018 enligt Riksbanken.

Internräntan i de flesta kommuner är enligt SKL:s rekommendation. Huvudsakliga underlaget för intern-
räntan är data tagna ur Kommuninvests skulddatabas vid årsskiftet året före aktuellt år. Från denna källa 
erhålls aktuell lånekostnad för merparten av kommunsektorns skuld. Genom en simulering erhålls även 
lånekostnaden i sektorn vid nästkommande årsskifte. Som kompletterande input används dessutom in-
formation angående övrig praxis i sektorn samt övrig relevant information. För år 2016 har internräntan 
varit 2,4 % och för 2017 är den beslutad till 1,75 %.

Det kommunala skatteunderlaget
Sysselsättningsutvecklingen och löneökningstakten är de faktorer som har störst betydelse för i vilken takt 
skatteunderlaget växer. Sedan 2011 har den reala tillväxten i skatteunderlaget varje år varit starkare än ge-
nomsnittet för förgående konjunkturcykel och för 2016 steg skatteunderlaget med 5,1 % vilket var högre 
än genomsnittet de senaste 10 åren som är 4,0 %. År 2017 avtar skatteunderlagets ökning och förväntas 
hamna på 4,5 %. Åren därpå det vill säga åren 2018-2020 beräknas skatterna öka mindre än genomsnittet 
de senaste 10 åren.

Kommunernas ekonomi
Kommunsektorns preliminära resultat 2016 visar på ett stort överskott. Det här är det största överskottet 
som sektorn haft under 2000-talet. De stora överskotten förklaras främst av flera tillfälliga statsbidrag. 
Det statsbidrag som har störst betydelse är det tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsitua-
tionen. Förutom det generella statsbidraget för att hantera flyktingsituationen har kommunerna erhållit ett 
antal riktade statsbidrag vilket bidragit till kommunernas förbättrade resultat. Ytterligare en bidragande 
faktor till det förbättrade resultatet i kommunsektorn förklaras av ökade skatteintäkter. År 2016 redovisar 
98 procent av kommunerna ett positivt resultat, vilket är bättre än året innan då 89 procent redovisade 
ett överskott. År 2016 uppnår 75 procent av kommunerna ett resultat på två procent, eller mer, av skatter 
och bidrag. Måttet har hittills använts som en schablon för god ekonomisk hushållning. Trots det starka 
resultatet i kommunsektorn så fortsätter låneskulden att öka. Den snabba befolkningsökningen kräver allt 
större investeringar.

Befolkning
Under 2016 ökade antalet folkbokförda i Sverige med 144 136 personer och vid årets slut uppgick folk-
mängden till 9 995 153 personer. Antalet män i Sverige passerade under året fem miljoner och var vid 
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årsskiftet 5 013 347, antalet kvinnor var 4 981 806 och väntas passera 5-miljonersgränsen under 2017. 
År 2015 blev männen för första gången fler än kvinnorna och utvecklingen under 2016 visar att männen 
ökar mer än kvinnorna. Fördelningen mellan män och kvinnor i Sverige var 50,2 procent respektive 49,8 
procent.

Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 29 448. Folkmängden ökade med 
463 personer vilket motsvarar 1,6 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % 
i genomsnitt årligen, infriades för året. Landet i sin helhet ökade med 1,5 % och i Skåne län var ökningen 
1,6 %. Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den senaste 10-årsperioden har varit 0,6 %.

Under 2016 föddes 271 barn och 353 personer avled. Det innebär att kommunen har ett födelseunderskott 
med 82 personer vilket var 99 personer förgående år. Under året flyttade 1 938 personer till kommunen 
och 1 393 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 545 personer.

Bostäder
Kommunen arbetar kontinuerligt med ett drygt tjugotal detaljplaneärenden och under året har sju detalj-
planer antagits eller godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Sammanlagt har detaljplaner som medger 
cirka 170 bostäder antagits. Utöver det vann planen för Dammhejdan laga kraft, vilket säkerställer möj-
ligheten att bygga 350-450 nya bostäder. Samråd har under 2016 också beslutats för ytterligare tre detalj-
planer som kommer kunna skapa många nya bostäder. Planberedskapen för bostäder bedöms som mycket 
god. Det saknas dock planlagd mark för småhus i Ystad. I december 2016 färdigställdes ombyggnaden av 
den före detta disponentvillan i Köpingebro, den innehåller nu åtta lägenheter som används till bostäder 
för nyanlända. Området i Källesjö är färdigbyggt och inga tomter finns kvar. I Västra Sjöstaden etapp 2 har 
utbyggnaden av gator och VA påbörjats och alla tomter är reserverade. Bostäderna kommer att upplåtas 
med bostadsrätt och hyresrätt och når därmed flera olika målgrupper. I Nybrostrand pågår arbetet med 
utbyggnad av infrastruktur för kommande bostadsområde. Här finns det ett 60-tal villatomter och flera 
kvarter för radhus/kedjehus. Dessa tomter kommer att i en första etapp erbjudas till exploatörer och villa-
tomtskön under första halvåret 2017. Mark- och exploateringsenheten har föreslagit nya fribyggartomter 
i Hedeskoga och Kåseberga, samt tomter för flerbostadshus i Västra Sjöstaden.

AB Ystadbostäder har under året färdigställt sex vindslägenheter i kvarteret Licthon och påbörjat byggna-
tion av 43 lägenheter i projektet Havsblick som kommer vara inflyttningsklart vintern 2017.

Näringsliv
Ystads kommun nådde 2016 sin högsta placering någonsin på Svenskt Näringslivs ranking av företagskli-
matet genom att klättra 75 placeringar till plats 32 i Sverige. Framgångsfaktorerna är många men främst 
kan nämnas satsningen på Gamla Rådhuset som en mötesplats för företagare. En annan framgångsfaktor 
är samarbetet i näringslivsrådet som blir allt mer aktivt. Även företagsbesöken, som under året uppnådde 
målet om 50 besök, är uppskattade. Ett annat gott exempel under 2016 på det goda företagsklimatet Ung 
Företagsamhet (UF). Antalet elever som startade UF-företag ökade från 121 till 153. 

Antal nya företag och föreningar var under året 187 st (212 st), antalet avslutade företag och föreningar 
var 101 st (115 st) och antalet konkurser var 9 st (18 st). Föregående års antal inom parantes.
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Ekonomisk översikt

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

Kommunens avstämning mot 
kommunallagens balanskrav, mkr
 
Årets resultat  33,6
Reducering av samtliga realisationsvinster -0,6
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 33,0
Reservering till resultatutjämningsreserv -19,0
Disponering från resultatutjämningsreserv -
Balanskravsresultat 14,0

I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns resultat uppfyller det lagstadgade balanskravet. Realisa-
tionsvinster i samband med försäljningar av anläggningstillgångar ingår inte i det justerade resultatet. 

UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA MÅL

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

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

Utfall: Årets resultat är ett överskott på 33,6 mkr vilket ger en relation på 2,4 %.
Målet är uppfyllt.

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

Utfall: Nettokostnaderna ökade med 6,3 % i förhållande till år 2015 och skatteintäkterna inklusive 
statsbidrag ökade med 7,9 % i förhållande till år 2015. 
Målet är uppfyllt.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Resultatet är 33,6 mkr vilket ger en ökning av det egna kapitalet med 2,4 %. Inflationen var 1,0 
% år 2016. 
Målet är uppfyllt.

Sammanfattning: Alla de tre övergripande finansiella målen har uppfyllts.
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Årets resultat
Årets resultat för kommunen blev ett överskott på 33,6 mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
på 5,8 mkr. Det ursprungliga budgeterade resultatet för 2016 var ett överskott på 11,9 mkr. I samband 
med kompletteringsbudgeten togs beslut att förstärka nämndernas budgetar med 5,7 mkr vilket påverkade 
det budgeterade resultatet negativt med motsvarande belopp. Det blev också beslutat om två tilläggsanslag 
som försämrade det budgeterade resultatet med ungefär 0,4 mkr.

Resultatet avviker positivt med 27,9 mkr i förhållande till slutlig budget. Inom finansiering och kommun-
gemensamt återfinns det största överskottet med 26,0 mkr. Överskott finns också inom gymnasienämnden 
med 6,6 mkr, ledning- och utveckling med 2,7 mkr, socialnämnden 0,4 mkr och överförmyndarnämnden 
med 0,1 mkr. Revisionen och hamnverksamheten har ett resultat i nivå med budget. Störst underskott finns 
inom barn- och utbildningsnämnden med 3,6 mkr. Underskott finns även inom samhällsbyggnadsnämn-
den med 2,4 mkr, myndighetsnämnden med 1,0 mkr och kulturnämnden med 0,8 mkr.

Inom samhällsbyggnadsnämnden har affärsverksamheten VA ett underskott med 4,3 mkr som inte påver-
kar resultatet utan minskar den långfristiga skulden till VA-kollektivet. Skulden uppgår per 161231 till 3,4 
mkr. Avfallsverksamheten, den andra affärsdrivande verksamheten inom samhällsbyggnadsnämnden har 
ett underskott på 2,0 mkr som inte påverkar resultatet utan minskar den kortfristiga skulden till 0,4 mkr 
per 161231. 

Kommunens hamnfond uppgick vid årsskiftet till 135,5 mkr.

Årets förändring av eget kapital (resultatet) för koncernen blev 64,7 mkr varav kommunen 33,6 mkr. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 70 tkr och 
en självfinansieringsgrad på 54 %, efter justering av medlemsavgifterna. 2015 togs beslut att förbundets 
ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetal-
ning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgifterna. Innan justering gjordes var utfallet 0,8 mkr 
vilket är 0,6 mkr bättre än budget. 

Verksamhetsåret för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund avslutades med ett positivt resultat på 1,3 
mkr. De gynnsamma faktorerna som framförallt bidragit till ett positivt resultat är utvecklingen gällande 
pensionsskulden som blev 1,1 mkr lägre än prognosen för 2016.

Nedanstående resultat för de kommunala bolagen är före bokslutsdispositioner och skatt.
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar på 36,1 mkr, vilket var över budget. Det var 
ett något varmare år än ett normalår, vilket medförde att energikonsumtionen var under budget för fjärr-
värmen men över utfallet för både 2014 och 2015. För elnätsdel var överföringen över budgeterad nivå 
och det beror på att industrin ökat sin elanvändning under året. Alla verksamheter, elnät, fjärrvärme, öppet 
stadsnät och övrig verksamhet har var för sig lämnat ett positivt resultat.

Årets resultat för Ystadbostäder AB före bosklutsdispositioner och skatt visar en vinst på 6,2 mkr. 

Ystad Industrifastigheter AB:s positiva resultat är 8,6 mkr. Resultatet är drygt 3,4 mkr bättre än budget. 
Detta är bolagets bästa förvaltningsresultat. Merparten av förbättringen är ökade hyresintäkter då samt-
liga planerade projekt blev utförda, bra uthyrning av lediga lokaler samt inga hyresförluster.

Ystad Hamn Logistik AB vinst blev 1,3 mkr. Omsättningen har ökat med 4,9 mkr och kan uteslutande 
härledas till högre volymer och trafik under 2016.

Ystads Teater AB redovisar ett underskott på 4,3 mkr, vilket är 0,5 mkr sämre än budget. 

Ystads Saltsjöbad redovisar ett positivt resultat på 3,6 mkr. Underhållskostnader är lägre än budget främst 
beroende på att hotellet har så hög beläggning vilket medför begränsad tillgång till rummen för att reno-
vera.

Ytornet ABs egna kapital har minskat från 33,3 mkr till 28,3 mkr.
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Avsättning till RUR (Resultatutjämningsreserv)
Kommunfullmäktige beslutade under år 2013 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive regler 
för hur resultatutjämningsreserven ska hanteras. Samtidigt inrättades en resultatutjämningsreserv genom 
att under eget kapital per 130101 reservera 60,9 mkr. I bokslut 2013 utökades resultatutjämningsreserven 
med 22,5 mkr för att uppgå till 83,4 mkr per 131231. I bokslut 2014 och 2015 gjordes ingen utökning av 
resultatutjämningsreserven.

Avsättning till resultatutjämningsreserven kan göras med det belopp som motsvarar den del av årets re-
sultat efter balanskravsjusteringar (33,0 mkr) som överstiger en procent av skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (14,0 mkr). De beslutade reglerna möjliggör en utökning 
av resultatutjämningsreserven för år 2016 med 19,0 mkr.

Årlig förändring av eget kapital
Långsiktigt måste det egna kapitalet inflationsskyddas så att inte kommunens ekonomiska ställning blir 
sämre. Det innebär att kommunen årligen måste ha ett överskott som är högre än inflationen. Årets resul-
tat med ett överskott på 33,6 mkr inflationsskyddar med god marginal det egna kapitalet i kommunen då 
inflationen var 1,0 %.

Koncernens egna kapital blev också inflationsskyddat då koncernens resultat var 64,7 mkr. Den procentu-
ella förändringen av eget kapital i koncernen har varit högre än inflationen alla de senaste åren. Totalt har 
tillgångarna ökat med 209,2 mkr utöver inflationen under perioden 2012-2016.
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Nettokostnadernas (exkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning
Utrymmet för självfinansiering av investeringar är summan av årets resultat och avskrivningar. Nyckeltalet 
nettokostnadernas inkl finansnettot (exkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 
och utjämning visar att en lägre procentsats ger förutsättningar för en högre självfinansiering av investe-
ringar. Årets värde är 87,8 % vilket är det lägsta de senaste fem åren.

Nettokostnadernas (inkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning
En viktig förutsättning för att leva upp till kommunallagens krav om en god ekonomisk hushållning är att 
det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Nyckeltalet nettokostnadernas inkl finansnettot 
(inkl avskrivningar) andel av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning visar denna balans. 
Nettokostnadernas andel uppgick för året till 97,6 %. Det är lägre än föregående år.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
Resultatet för år 2016 är högre än föregående år vilket betyder att skatteintäkterna och generella stats-
bidrag och utjämning har ökat relativt mer än nettokostnaderna. Årets ökningstakt för nettokostnader 
i förhållande till år 2015 är 6,3 %. Årets ökningstakt av skatteintäkterna och generella statsbidrag och 
utjämning i förhållande till år 2015 är 7,9 %. För år 2015 ökade skatteintäkterna med 4,0 % och net-
tokostnaderna ökade med 4,5 %, vilket då gav ett resultat på 12,9 mkr. Det är angeläget att kommunens 
kostnader inte ökar i en högre takt än kommunens skatteintäkter som är kommunens i särklass största 
intäkter.
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Skatteintäkter Kommunens nettokostnader

I ovanstående diagram redovisas den procentuella förändringen av skatteintäkter och nettokostnader i 
förhållande till föregående år. I diagrammet nedan redovisas utvecklingen av skatteintäkter och nettokost-
nader i tusental kronor. 

Likviditet
Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga place-
ringar, kassa, postgiro och bank. Likviden per 161231 var 79,1 mkr. Behållningen i kassa/bank inkluderar 
behållningen på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala behåll-
ningen ska således ses tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. Vill kommunen ha 
en större likviditet och en större betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån med räntekost-
nader som följd.
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Nettoinvesteringar 
Årets nettoinvesteringar för kommunen uppgick till 284,6 mkr jämfört med budgeterat 515,2 mkr. Den 
största investeringsutgiften under året är 84,1 mkr och avser Ystad Arena. Detta projekt kommer att fär-
digställas under våren 2017. En annan stor investeringsutgift under året är 53,8 mkr för ombyggnationen 
av Ystads reningsverk. Andra stora investeringsutgifter har varit en bowlinghall för 16,9 mkr, markarbete 
för hårdgjorda ytor inom hamnområdet för 15,8 mkr och ombyggnation av Backaskolan för 10,9 mkr.

I kommunen är det främst samhällsbyggnadsförvaltningen som har stora investeringsutgifter. Deras andel 
är 83 % av kommunens totala investeringsutgift.

Av årets budgeterade investeringar är det 230,6 mkr som inte förbrukats som planerat. Det avser främst 
hamninvesteringar och VA-utbyggnad som har mycket budgetmedel kvar. Det finns även en del större 
byggprojekt inom tekniska avdelningen, till exempel Regementsgatan, som har stora belopp kvar.

Investeringsvolymen har under många år varit mycket omfattande i Ystads kommun. År 2012 uppgick 
nettoinvesteringarna till 224,1 mkr, år 2013 till 333,0 mkr, år 2014 till 318,4 mkr, år 2015 till 304,5 mkr 
och årets nettoinvesteringar uppgår till 284,6 mkr. Egenfinansiering av investeringarna är 61 % och är det 
högsta de senaste fem åren i kommunen.

I budget för 2017 finns ett ursprungligt investeringsbeslut på 212,0 mkr. Detta belopp kommer troligtvis 
utökas med en stor del av de 230,6 mkr som inte har förbrukats under 2016 via kompletteringsbudgeten 
på våren 2017. 

Totalt för koncernen uppgick nettoinvesteringarna till 410,2 mkr. Det är 7,0 mkr mindre än föregående år. 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade en nettoinvesteringsutgift på 1,9 mkr. Ystad-Österlenregi-
onens Miljöförbund hade en investeringsutgift på 0,2 mkr. Totalt uppgick nettoinvesteringarna för Ystad 
Energi AB till 61,2 mkr, vilket följer budget. AB Ystadbostäder nettoinvesteringar uppgick till 32,2 mkr. I 
huvudsak för ombyggnation och nybyggnation. Ystads Industrifastigheter AB hade en investeringsutgift 
på 19,2 mkr. De största investeringarna är i Kv Tändstiftet (ombyggnad åt Hyd X) samt i Kv Pumpen (om-
byggnad åt WME) på totalt 17,9 mkr. Ystads Teater AB:s nettoinvesteringar uppgick till 7,4 mkr. Teaterns 
investeringar innehåller renovering av taket, underhåll på scenhuset samt att den nya toalettbyggnaden 
kom på plats. Ystad Hamn Logistik AB har under året investerat i tre nya fordon och en ny arbetsmaskin 
samt i mindre omfattning i verksamhetsrelaterade inventarier. Totala investeringar om 2,8 mkr har genom-
förts i bolaget. 
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Försäljning av anläggningstillgångar 
Under året har två fastigheter sålts av kommunen, Glemmingebro skola samt Snibben 1. Reavinster vid 
fastighetsförsäljningarna uppgick till 0,6 mkr vilket har påverkat resultatet positivt.

Långfristiga skulder 
Skulder som har en löptid på ett år eller längre klassas som långfristiga. Under 2009 infördes koncernbank, 
vilket innebär att kommunen gör all den nyupplåning som behövs inom koncernen. Vidareutlåning sker 
sedan till bolagen. Denna samordning bidrar till bättre räntemässiga villkor. Under året har kommunens 
nettolåneskuld i banker och kreditinstitut ökat med 90,0 mkr till 2 311,7 mkr. Den del av låneskulden som 
är hänförligt till kommunen är 1 002,9 mkr och den del som vidareutlånats till bolagen är 1 308,8 mkr.
Vid årets början var bolagens del 1 250,3 mkr. Vidareutlåningen till bolagen har ökat sedan årsskiftet 
med 58,5 mkr. Av ökningen beror 43,0 mkr på att bolagen har växlat från egen upplåning till upplåning 
i koncernbanken.

Cirka 85 % av kommunens lån har fast ränta och 15 % har rörlig ränta. Det är samma fördelning som 
vid förra årsskiftet. Låneskulden kommer troligtvis att öka på grund av höga investeringsplaner även de 
kommande åren. Enligt budget 2017 kommer investeringar under åren 2017-2019 att uppgå till omkring 
900 mkr, vilket kommer att egenfinanseras med cirka 70 %. Koncernens totala långfristiga skuld uppgick 
till 2 449,9 mkr vid årsskiftet och har ökat med 47,2 mkr under året.

Finansnetto 
Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Vid årsskiftet 2015/2016 var 
reporäntan -0,35 %. Under året har Riksbanken gjort en sänkning ned till -0,50 %. Den låga räntenivån 
har stor påverkan på kommunens finansnetto dels då 265,0 mkr av den totala låneskulden på 2 311,7 mkr 
har rörlig ränta, dels då flera lån med fast ränta har satts om under året. 

En procents förändring av räntan hade påverkat kommunens räntekostnader med cirka 5,6 mkr. 
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Soliditet 
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten för kommunen uppgick 2016 till 33,4 %, vilket är 
en försämring från föregående år med 0,7 procentenheter. Förklaring till detta är den vidareutlåning som 
sker via kommunen till bolagen inom koncernen. Större balansomslutning gör att det egna kapitalet ställs 
i relation till ett större tal. Enligt den så kallade ”Blandmodellen” ska pensioner som intjänats före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Inkluderas pensionsåtaganden före 1998 
uppgår soliditeten till 25,4 % för 2016, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter i förhållande till 2015.
I koncernen uppgick soliditeten till 34,5 %, vilket är oförändrat i förhållande till 2016.

Panter och ansvarsförbindelser
Storleken på borgensåtagande och ansvarsförbindelser framgår av följande diagram. Den visar att det 
finns tre varianter på panter och ansvarsförbindelser som är störst i kommunen.

Ystads kommun har ingått en solidarisk borgen för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga 
förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkon-
cernen har i Kommuninvest. Kommunens låneskuld till Kommuninvest är 2 281,7 mkr. Denna borgens-
förbindelse har ökat de senaste åren då flertalet av de lån som kommunen upphandlat har upptagits hos 
Kommuninvest.

Pensionsförpliktelserna gentemot KPA är den näst största. Från och med år 2000 upptas även löneskatten 
för dessa förpliktelser. Vid 2016 års utgång uppgick pensioner och löneskatt till 562,9 mkr.

Kommunens borgensförbindelser som tidigare lämnats i samband med att bolagen tidigare upphandlade 
lån själva är den tredje största delen i panter och ansvarsförbindelser. Beloppet för kommunens borgens-
förbindelser mot bolagen var vid årets slut 112,9 mkr och sjunker i den takt som bolagen inte längre om-
sätter sina lån själva utan lånar via kommunens koncernbank. 
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Övriga panter och ansvarsförbindelser är i förhållande till de tre största betydligt mindre. Bland dessa 
finns till exempel borgen avseende leasing och föreningar. Risken att behöva infria några av kommunens 
borgensåtagande bedöms som liten.

Pensionsskulden
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. 
Den totala pensionsskulden uppgår till 637,6 mkr, varav 562,9 mkr avser ansvarsförbindelse. Det inne-
bär att 88 % ligger utanför balansräkningen. Läggs den in som en avsättning i balansräkningen sjunker 
soliditeten från 33,4 % till 20,4 %. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld 
eftersom några medel inte finns fonderade för att möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden 
ska regleras.

Pensionsåtagande (inkl löneskatt) mkr

2016 2015 2014
Individuell del 
(kortfristig skuld)

46,8 39,9 37,5

Avsättning till pensioner 27,9 29,5 29,7
Pensionsförpliktelse 562,9 591,8 614,8
Total pensionsskuld 637,6 661,2 682,0

Efter 2000 betalas hela det årliga intjänandet ut för individuell del. Från och med 2002 har kommunen 
tecknat en pensionsförsäkring med fortlöpande premiebetalning. KPA svarar för utbetalning och försäk-
ringsrisk avseende bland annat kompletterande ålderspension och efterlevandepension enligt KAP-KL. 

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 591,8 mkr till 562,9 
mkr under året.

Årets totala pensionskostnader exklusive löneskatt uppgick till 68,8 mkr, varav 25,6 mkr avsåg utbetalda 
pensioner till pensionärer. Inklusive löneskatt är kostnaderna 85,5 mkr respektive 31,8 mkr.

För 2016 uppgick visstidspensionen totalt till 0,8 mkr inklusive löneskatt för tre personer som tidigare 
varit anställda i kommunen.

Ystads kommun använder pensionsmedlen för återlån i verksamheten.
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Driftredovisning

Kommunstyrelsen - Ledning och utveckling
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2,7 mkr. Exklusive kommunalförbunden uppgår överskottet 
till 2,1 mkr.

Det positiva resultatet beror till stor del på att flera verksamheter redovisar ett överskott hänförligt till 
personalrelaterade poster i form av temporära vakanser, föräldraledighet, tjänstledighet och sjukskrivning. 
En annan större positiv avvikelse beror på att fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar 
inte behövde nyttjas under verksamhetsåret. Via kompletteringsbudget 2016 har cirka 0,8 mkr tillskjutits 
till fonden. Både Cinetekets och Turistbyråns omsättning har under året varit god. Semesterlöneskulden 
redovisar en positiv effekt på 0,3 mkr. Årsresultatet är 1,6 mkr lägre än oktoberprognosen, vilket till 
största del beror på en avsättning för visstidspension på 1,1 mkr. Övrig prognosavvikelse inkluderar ett 
miljöprojekt avseende naturstig i Marietorp, samt något högre inköps- och konsultationskostnader mot 
slutet av året än prognostiserat.

Kommunalförbunden redovisar ett överskott på 0,6 mkr. Det är en positiv avvikelse med 0,3 mkr mot 
oktoberprognosen, vilket beror på att miljöförbundet återbetalar 0,3 mkr av medlemsavgift 2016 till följd 
av att förbundet redovisar ett positivt resultat.

Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd redovisar ett överskott på 0,1 mkr. Överskottet återfinns på över-
förmyndarverksamheten, och är hänförligt till högre ersättning från Migrationsverket avseende ensam-
kommande barn än vad som beräknats.

Barn- och utbildningsnämnden
Utifrån Ystads kommuns vision och målstyrning har en arbetsmodell tagits fram i form av ett årshjul. 
Detta har förändrat arbetssättet när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. 

En statlig satsning som förvaltningen har ansökt om är lärarlönelyftet. Syftet med detta bidrag är att öka 
lärarnas löner. 

En arbetsplan kring värdegrundsarbetet har utarbetats och har implementerats i alla verksamheter under 
hösten 2016. 

Förvaltningen genomför en satsning i förskolan, kallad Kommunikationsstegen, detta i samarbete med 
barn- och elevhälsan och biblioteket.

Ystads kommun har en hög måluppfyllse i alla sina skolor.  En av flera många framgångsfaktorer är 
Läslyftet, en kompetensutveckling i de lägre klasserna som har haft stor betydelse för skolornas arbete 
kring läsutveckling.

En ny organisation är sjösatt i november 2016.

I början av 2016 var första etappen av Ystad Arena färdigbyggd och under året har det varit mängder med 
aktiviteter i hallarna. 

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgick till 504,9 mkr. Årets resultat innebar ett under-
skott med 3,6 mkr. Avvikelsen mot prognosen beror på att semesterlöneskulden (1,0 mkr) blev högre 
än förväntat och betydligt högre jämfört med tidigare år. Under året har barn- och utbildningsnämnden 
signalerat om att nämnden kommer att gå med ett underskott motsvarande 3,0 mkr. Underskottet beror 
framförallt på som tidigare signalerat om att antal  elever ökat jämfört med budgeterat.  
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En pågående och framtida utmaning för både barn- och utbildningsnämnden och gymnasienämnden är 
rekryteringen av behörig och legitimerad personal. Det har dessutom blivit allt svårare att rekrytera chefer 
inom grundskola och förskola. 

En ny skol- och förskola ska stå klar på kvarteret Verkmästaren höstterminen 2019. 

Under 2017 kommer arbetet med att utveckla Ystad Arena samt övriga områden inom Fritiden att inten-
sifieras. 

Kulturnämnden
Klostret hade världspremiär för utställningen Archaeomusica, där hantverkare runt om i Europa har 
tillverkat repliker av ljudfynd som visades i utställningen. Med hjälp av modern teknik och hundratals 
återskapade instrument fick besökarna prova på, lyssna och uppleva Europas tidigaste ljudlandskap. 
Många kringarrangemang erbjöds i form av föredrag samt konserter. Under året högtidlighölls att det 
gått 100 år sedan Charlotte Berlins död. Stadsbiblioteket återinvigdes med ny inredning och nytt golv. 
Besökssiffrorna ökade och biblioteket användes mer och mer som mötesplats, men också för enskilda 
läs- och studiestunder. Författarscenen med fyra välkända författare och även Kulturfesten ägde rum 
på stadsbiblioteket. Användandet av bibliotekets nya webbplats ökade markant. Ystads konstmuseum 
fyllde 80 år och lyfte fram verk ur samlingen och visade även en utställning med tema vandring, Trekking 
in Time. Ystads konstmuseum fick ett regionalt uppdrag i att driva ”Bästa Biennalen!”, ett regionalt 
samverkansprojekt som har fokus på konst och tillgänglighetsfrågor. Konstmuseet mottog även en stor 
donation med verk av konstnären Krister Follin. Det ekonomiska resultatet för kulturnämnden är ett 
underskott på 0,8 mkr, som främst är en följd av Archaeomusica på Klostret där besökarna inte kom i den 
utsträckning som var budgeterat.

Gymnasienämnden
Gymnasienämndens resultat för 2016 blev ett överskott på 6,6 mkr. Resultatet består av ett underskott av 
5,6 mkr för kommunens betalningsansvar vad gäller köp av gymnasieplatser, ett överskott av 12,5 mkr för 
Ystad Gymnasium och ett underskott med 0,3 mkr för Forum Ystads verksamhet.

Myndighetsnämnden
Resultatet för myndighetsnämnden 2016 är ett underskott på 1,0 mkr. Underskottet på intäktssidan som 
befarandes under hösten uteblev och istället blev det ett överskott på 0,1 mkr. Av underskottet avser 0,9 
mkr kostnad för avgångsvederlag för bygglovschef, 0,1 mkr semesterlöneskuld och 0,1 mkr övriga kost-
nader. 

Kostnad per bygglov 2016 var 15 993 kr jämfört med 10 639 kr 2015. Bygglovsenheten hade 2016 en 
täckningsgrad på 59,9 %, att jämföra med 80,7 % föregående år. Den låga täckningsgraden beror främst 
på kostnaden för avgångsvederlaget som inte täcks upp av intäkterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på 2,4 mkr. I resultatet ingår reavinster vid fastighets-
försäljningar av Glemmingebro skola samt Snibben 1, på 0,6 mkr. Nämndens resultat exklusive reavinster 
uppgår till minus 3,0 mkr.

Administration och utveckling redovisar ett överskott på 1,0 mkr. Överskottet hänförs främst till kollek-
tivtrafiken samt att förvaltningschefstjänsten var vakant under några månader.

Stadsbyggnadsavdelningen avslutar året med ett överskott på 1,1 mkr, varav plan och GIS 0,9 mkr och 
kart och mät 0,2 mkr. Överskott finns främst inom översiktsplanering där arbetet med ny översiktsplan 
fick stå tillbaka för dialogen kring fördjupningen för Ystad.

Fastighetsavdelningen redovisar vid årets slut ett underskott på 7,7 mkr inklusive reavinst på 0,6 mkr som 
avser försäljning av två fastigheter. Underskottet härleds främst till larm, bevakning, tagg- och passersys-
tem samt försäkringskostnader. Underskott finns också inom planerat underhåll, energioptimeringar, drift 
av Sockerbruksområdet i Köpingebro, kapitaltjänstkostnader för nämndsinvesteringar samt en omflytt-
ning av budgetmedel till kultur och utbildning. Överskott finns på intäktssidan, inom löpande underhåll 
samt inom övriga kostnader. 
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Tekniska avdelningen har ett överskott på 3,2 mkr vid årets slut. Överskott finns på gaturenhållning, gatu-
belysning, parkenheten och trafikenheten. Avfallsenheten har ett underskott på 2,0 mkr vilket minskar den 
kortfristiga skulden till 0,4 mkr. VA-enheten har ett underskott på 4,3 mkr som beror på mindre intäkter 
än prognostiserat och högre kostnader för avyttring av orötat slam, samt höga kostnader för tömning och 
rengöring av rötkammare inför ombyggnaden. VA-enhetens underskott minskar den långfristiga skulden 
till 3,4 mkr.

Kost- och lokavårdsavdelningen redovisar ett nollresultat. 

Socialnämnden
Under året har det genomförts en fördjupad samverkan på flera verksamhetsnivåer med anledning av nytt 
hälso- och sjukvårdsavtal. Arbetet har bland annat mynnat ut i en ny samverkansorganisation.
I likhet med 2015 har Individ- och familjeomsorgen haft fokus på att lösa boendefrågorna, främst utifrån 
bosättningslagstiftningen som trädde i kraft i början av året. Detta innebar att kommunen skulle erbjuda 
boende till personer som getts permanent uppehållstillstånd, för året 95 personer. Antalet brukare med 
omfattande insatser inom hemtjänsten har ökat under året, vilket har medfört ökade kostnader och att 
budgeten för resursfördelningen inte räckt till. Under året har det skett en ökning av antalet patienter som 
har behov av hjälpmedel vilket hänger samman med den demografiska utvecklingen.

Socialnämnden redovisar ett överskott med 0,4 mkr. 

Avdelningen för Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri redovisar ett underskott med 0,4 mkr. Korttids-
boende och korttidstillsyn redovisar tillsammans ett överskott. Bemanningspoolen redovisar ett överskott 
då de sålt mer timmar än beräknat. Detta står i relation till att verksamheten för gruppboende redovisar 
ett större underskott då vissa boende har behövt förstärka sin bemanning på grund av ökad vårdtyngd. 
Även verksamheten för personlig assistans redovisar underskott beroende på en retroaktiv ersättning till 
Försäkringskassan på 1,2 mkr.

Individ- och Familjeomsorgen redovisar ett överskott med 10,6 mkr. Av resultatet avser 4,8 mkr enheten 
för nyanlända. Antalet placeringar av vuxna och barn och unga på institution, barn i familjehem och köpt 
öppenvård har varit lägre än budgeterat och genererar tillsammans ett stort överskott. Kostnaderna för 
placeringar och köpt öppenvård är cirka 8,0 mkr lägre än under 2015 vilket visar på svårigheten att för-
utse kostnaderna för denna verksamhet. 

Resultatet för Vård och Omsorg är ett underskott med 3,7 mkr. Underskottet beror främst på ökade kost-
nader inom hemtjänst och särskilda boende samt externa placeringar som det inte finns full budgettäck-
ning för. Inom hemtjänsten beror det på fler brukare med högre vårdtyngd, högre personalkostnader samt 
underskott av intäkter. Inom särskilda boende beror underskottet på högre personalkostnader, kostnader 
för tomma lägenheter samt kostnader i samband med skabbutbrott. Bemanningsenheten visar överskott 
då det sålts oväntat mycket timmar under året, även under sommaren. 

Avdelningen Hälsa och Stöd visar ett underskott med 6,5 mkr. Underskottet beror främst på ökade kost-
nader för bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel samt sjuksköterskeverksamheten. Bostadsanpassningen 
har haft två större ärenden som uppgår till 2,0 mkr. Tekniska hjälpmedel visar på ett underskott med 1,6 
mkr, i nivå med föregående år. Sjuksköterskeverksamheten har haft höga kostnader för såväl inhyrda 
sjuksköterskor som övrig personal. Även stödenheten och enhetsgemensamt visar underskott på grund av 
ökade personalkostnader. Rehabgruppen, biståndshandläggare, vårdplaneringsteam och dagverksamheter 
visar på ett överskott med 1,5 mkr på grund av lägre personalkostnader.

Socialnämnden har haft inhyrd personal inom Barn- och Familjeenheten och enheten för Nyanlända för 
0,8 mkr. Motsvarande kostnad 2015 var 0,5 mkr. Avdelningen Hälsa och Stöd har haft inhyrda sjukskö-
terskor för 1,1 mkr under året, vilket är en ökning med 0,7 mkr jämfört med 2016.  

Boende- och lokalförsörjningen kommer även framåt vara på agendan och förvaltningen ser behov av en 
bättre samordning inom koncernen. 
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God ekonomisk hushållning
Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad 
”god ekonomisk hushållning” är i den egna organisationen och dels ska vara styrande för den ekonomiska 
planeringen/utvärderingen. Kommunerna skall inte bara anta finansiella mål utan också verksamhetsmål 
i budgeten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I respektive års årsredovisning ska en 
samlad bedömning göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige fattade i augusti 2015 beslut om budget 2016. I budgeten ingår kärnområdena Kul-
tur, Utbildning, Vård och Omsorg, Miljö, Tillväxt samt Ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller över-
gripande och strategiska mål vilka utgår från Vision 2030. Nämnderna ska bryta ned de relevanta över-
gripande och strategiska målen till årliga åtaganden. Den sammanfattande analysen för 2016 bygger på 
att över 50 % av nämndernas åtaganden ska vara helt uppfyllda för att det övergripande målet ska anses 
vara i huvudsak uppfyllt. 

De två övergripande mål som undantas från detta kriterium är:
• Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans. Bedömningen baseras på 

de tre finansiella delmålen och minst två av dessa ska vara uppfyllda för att det övergripande målet 
ska anses vara uppfyllt.

• 1% befolkningsökning. Bedömning baseras helt på uppfyllandegraden att befolkningsökningen upp-
går till 1 % oaktat nämndernas uppfyllandegrad av åtaganden.

Det kan konstateras att samtliga mål uppfylls och att god ekonomisk hushållning därmed uppnås.

Mål 1:  1% befolkningsökning         
Mål 2:  Demokrati och delaktighet för alla        
Mål 3:  Ungdomsarbetslösheten ska minska        
Mål 4:  Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas      
Mål 5:  Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån miljöhandlingsprogrammet och folkhälsopro- 
  grammet         
Mål 6: En personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad  
 att vara en attraktiv arbetsgivare        
Mål 7: Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans  
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Övergripande mål
• 1 % befolkningsökning

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål

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

uppfyllt. 
• Vid planering ta hänsyn till framtida klimatförändring samt bibehålla och utveckla kommunens 

höga naturvärden. Delvis uppfyllt. 

Barn- och utbildningsnämnden
• Utveckla nya samverkansformer för att minska ungas arbetslöshet. Delvis uppfyllt vilket framför 

allt beror på svårigheten att rekrytera lärarassistenter på grund av regelverket.
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och näringsliv. 

Samverkansprocesser har påbörjats inom vissa specifika områden. Delvis uppfyllt då vissa 
samverkansprocesser pågår.

• Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara mötesplats för alla. 
• Ystads förskola och skola är kända för sin höga kvalitet.
• Surbrunnsskolan ska vara klar höstterminen 2019 och förberedelser startar våren 2017. Delvis uppfyllt. 

Kulturnämnden
• Genom ett rikt kulturutbud skapa attraktivitet inom besöksnäring och näringsliv.
• Verka för ett beslut i kommunfullmäktige att vid nybyggnation ska 1 % av totala investeringen 

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

• Införa kulturgaranti eller motsvarande i gymnasieskolan.

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

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

under 5 veckors handläggningstid. Delvis uppfyllt då 78% av delegationsärendena klaras under 5 
veckor.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar behovet av bostäder och som möter marknadens be-

hov.
• Upplåta kommunal mark för bostadsbebyggande som bidrar till det bostadspolitiska målet att pro-

ducera 150 nya bostäder per år.

Övergripande mål
• Demokrati och delaktighet för alla

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål 

Kommunstyrelsen
• Utföra delar av informationsinsatserna enligt bredbandsstrategin. Delvis uppfyllt. 
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Överförmyndarnämnden
• Säkerställa att tingsrätten kan förordna god man eller förvaltare för enskilda personer i behov av 

stöd.

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

problemskapande beteende.
• Ökad samverkan med den idéburna sektorn.

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

Gymnasienämnden
• Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år
• Ökad skolnärvaro

Myndighetsnämnden
• Nämnden ska verka för en utveckling mot digital handläggning och möjlighet för medborgare att 

söka bygglov via e-tjänst. 

Samhällsbyggnadsnämnden
• Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader.
• Föra dialog med byalag och medborgare genom projektet Fokus i byarna - en by per år.
• Översiktsplanering bedrivs i nära dialog med medborgarna i kommunen. Det är en förutsättning för 

att inflytande på markanvändningen ska kunna utövas och för att skapa legitimitet för detaljerad 
planering, byggande och bevarande.

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

framgå i utredning och genomförandeplaner/vårdplaner. Efterlevnad av tjänste/omsorgsgarantier 
och värdighetsgarantier. Barnchecklista ska tillämpas i alla beslut. Aktuell information ska finnas 
om verksamheter och ansvariga nyckelpersoner.                      

Övergripande mål
• Ungdomsarbetslösheten ska minska

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål 

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

problemskapande beteende.
• Möjliggöra för barn och unga att möta arbetsmarknaden.
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv.
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Gymnasienämnden
• Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år
• Ökad skolnärvaro
• Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning samt möjligöra kombination av arbetet och studier.
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv.

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

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

samordnas.
• Kommunala sommarjobb ska erbjudas.

Övergripande mål
• Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål 

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

men och gymnasieskolans integrationer. Delvis uppfyllt.

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

ganisationen.
• Främja huvudmannens delaktighet inför förordnanden av ställföreträdare.

Barn- och utbildningsnämnden
• Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.
• Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.
• Barngrupperna anpassas efter behov.
• Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv. Delvis uppfylld då 

samverkansprocesser pågår inom vissa områden.
• Nämnden följer årligen förskolors och skolors kvalitetsarbete.
• Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Delvis uppfylld då detta är 

ett långsiktigt arbete med en ständigt förändrad målgrupp. 
• Ökad samverkan med den idéburna sektorn.
• Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse för kulturella uttrycksformer samt för 

teknik och entreprenörskap.

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

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

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

med service och bemötande. Genomförd mätning visar på 79% kundnöjdhet och därmed anses 
målet delvis uppfyllt.

• Införa en planerad tillsynsverksamhet.
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Samhällsbyggnadsnämnden
• Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemötande inom förvaltningens verksamhetsom-

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

ning, genomförandeavtal och marknadsföring. Delvis uppfyllt då översyn- och exploateringsprocessen 
beräknas kunna slutredovisas och beslutas i nämnden under våren 2017.

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

• Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som tillgodoser skolans och omsorgens behov och 
måluppfyllelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljömässiga mål. Delvis uppfylld då pris 
och avtalsmodellarbetet  ännu inte är klart utan fortsätter i samverkan med kultur och utbildning- 
och socialförvaltningen under 2017.

Socialnämnden
• Utveckla ledningssystem för kvalitet. Alla brukare ska ha en genomförandeplan och en utsedd hand-

läggare/ kontaktman. Delvis uppfyllt då FoS: fortsatt arbete med processerna under 2017.
• IFO: Alla klienter har en kontaktperson / handläggare. Översyn av processerna pågår. HoS: De ordi-

nationer som överlämnas från primärvårdens läkare följs och inom rehabiliteringen utgår man alltid 
från patientens behov vid ordinationer och i genomförandet av insatserna. Det evidensbaserade 
arbetet med specifika mätmetoder behöver fortsätta att utvecklas tillsamman med stödmodeller ex 
beslutsstöd för sjuksköterskor. Målet för HoS bedöms kunna uppnås under 2017.

• Alla verksamheter ska bedriva förebyggande arbete. Delvis uppfyllt då FoS: Det förebyggande ar-
betet behöver utvecklas under 2017 med bland annat psykiatrin. IFO: Förebyggande arbetet ligger 
som en del utifrån lagstiftarens intentioner i socialtjänstlagen.  Arbetet pågår med att utveckla 
öppenvårdsinsatserna. Förvaltningen är med i projektet 1+1=3. HoS: Det bedrivs alltid ett visst 
förebyggande arbete exempelvis fallprevention. Samverkan kring det  förebyggande arbetet har en 
utvecklingspotential liksom användandet av Senior Alert.

• Arbeta strategisk långsiktigt i samverkan internt och externt.

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

met

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål 

Kommunstyrelsen
• Organisera det övergripande arbetet för folkhälsa och social hållbarhet.

Överförmyndarnämnden
• Informera ställföreträdare om programmen.

Barn- och utbildningsnämnden
• Anpassa barngrupperna efter behov.
• Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till miljöprogrammet. Delvis uppfyllt utifrån att några 

förskolor fått Grön Flagg och andra har påbörjat arbetet.
• Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.
• Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.
• Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Sommarlovsprogrammet 

är genomfört. Delvis uppfylld.
• Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara mötesplats för alla. Arbetet pågår.

Kulturnämnden
• Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till miljöprogrammet. Delvis uppfyllt då detta är ett 

långsiktigt arbete som pågår enligt plan.
• Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna. Delvis uppfyllt då implementering pågår och be-

räknas vara fullt genomförd 2017.
• Stärka barns rättigheter i Ystads kommun. Delvis uppfyllt då utbildning pågår för både tjänstemän 

och politiker.
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Gymnasienämnden
• Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till miljöprogrammet. Delvis uppfyllt då kommunens 

policy följs vid nyanskaffning under förutsättning att ekonomiska förutsättningar finns.
• Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.
• Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.

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

tendrag och hav ska bibehållas eller förbättras.
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Arbetet med vattenplanen ska vara klar under 2016.
• Andelen nyinköpta/leasade fordon/år under 3,5 ton som drivs med förnybara bränslen ska uppgå 

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

skolan.
• En handlingsplan ska tas fram för att uppdatera vattenskyddsområden för Ystads kommuns vat-

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

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

handlad och arbetet är påbörjat. Delvis uppfyllt då framtagandet av cykelplanen pågår och beräk-
nas vara färdig under första kvartal 2017.

Socialnämnden
• Säkra kvinnojoursverksamheten.

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

att vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål 

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

personalidén är delvis avhängig värdegrunden. Förslag till värdegrund kommer vara klart till mitten 
av 2017. Delvis uppfyllt.

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

Barn- och utbildningsnämnden
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Kulturnämnden
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Gymnasienämnden
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov

Myndighetsnämnden
• Kompetensplaner upprättas i varje utvecklingssamtal
• Frisknärvaron ska överstiga 97 %.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Kompetensplaner upprättas i varje utvecklingssamtal.
• Frisknärvaron ska öka, nämnden ska sträva mot 97 %. Delvis uppfyllt då frisknärvaron uppgick 

till 93,5%.
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Socialnämnden
• Tillgodose behovet av personal med rätt kompetens och erfarenhet.
• Ökat inflytande och delaktighet för personal.
• Öka frisknärvaron.

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

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande mål

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

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

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

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

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

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

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

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

fyllt då underskottet uppgår till 3,6 mkr.

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

fyllt då underskottet uppvisas. 

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

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

samhetens kostnader till 70 % ska täckas av intäkter för lovverksamheten och att nämnden ska 
skattefinansiera en mycket god service och information. Delvis uppfyllt då täckningsgraden uppgick 
till 60% vilket framför allt förklaras av kostnader för avgångsvederlag.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Målsättningen är att planerade investeringar ska utföras enligt plan och 100 % vara upparbetat/

genomfört. Delvis uppfyllt då upparbetad investeringsplan uppgår till 62 %. Planerade projekt 
pågår enligt plan, men resurserna inom förvaltningen, delvis till följd av vakanser på projektleda-
retjänster på tekniska avdelningen, har inte räckt till att fullfölja alla kommunfinansierade projekt. 
Det primära målet om ökad befolkning och bostadsutbyggnad i takt med denna har gjort att 
exploateringsprojekt har prioriterats.

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

Socialnämnden
• Uppnå en kostnadseffektiv verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning inom befintlig budget-

ram.
• Den direkta patient- och brukarnära tiden ska öka.
• Utveckla metoder för att undvika externa placeringar.



Ek
on

om
is

k 
öv

er
si

kt

Ek
on

om
is

k 
öv

er
si

kt

27

Uppföljning av övergripande finansiella mål

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

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

Utfall: Årets resultat är ett överskott på 33,6 mkr vilket ger en relation på 2,4 %.
Målet är uppfyllt.

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

Utfall: Nettokostnaderna ökade med 6,3 % i förhållande till år 2015 och skatteintäkterna inklusive stats-
bidrag ökade med 7,9 % i förhållande till år 2015. 
Målet är uppfyllt.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Resultatet är 33,6 mkr vilket ger en ökning av det egna kapitalet med 2,4 %. Inflationen var 1,0 
% år 2016. 
Målet är uppfyllt.

Sammanfattning: Alla de tre övergripande finansiella målen har uppfyllts.
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Intern kontroll
Kommunfullmäktige fastställde i november 2010 det nu gällande reglementet för intern kontroll. Enligt 
reglementet ska framtagandet av kontrollplanen föregås av en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. 
I samband med uppföljningen av tertial 1 följde ekonomiavdelningen upp att samtliga förvaltningar inom 
kommunen samt att samtliga bolag inom koncernen Ytornet upprättat en risk- och väsentlighetsanalys 
samt intern kontrollplan för år 2016. Respektive nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp 
det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och senast i samband med årsanalysens 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. Samtliga nämnder och bolag har inkommit med 
rapporter om utförd intern kontroll för år 2016, och de arbetar med intern kontroll på ett tillfredsställande 
sätt. De brister som framkommit vid kontrollerna arbetar respektive nämnd och bolag med att åtgärda.

Social omsorg har kontinuerligt under året följt upp kontrollmomenten i 2016 års intern kontrollplan. 
Arbetet bedrivs förebyggande inom många av nämndens ansvarsområden till exempel genom samarbete 
på olika arenor där målet är att förebygga och stärka barn och ungas utveckling och välmående. 
Personalförsörjningen är ett fortsatt problem, och det finns svårigheter vid rekrytering av bland 
annat socialsekreterare med erfarenhet och legitimerad personal. Det finns behov av att kartlägga 
personalomsättningen för att kunna arbeta med åtgärder för att få personal att stanna i organisationen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utfört årets kontroller enligt plan, och uppmärksammat några 
områden där det finns behov av förbättringar. Detta har förvaltningen arbetat med under året, och 
där det finns behov kommer arbetet att fortsätta under 2017. Avtalstroheten är god för förvaltningen, 
men arbetet föreslås fortsätta under 2017 med en djupare analys avseende inköp och upphandling för 
att än mer följa upp möjligheten att hushålla med resurser. De kontroller som Ledning och Utveckling 
gjort påvisar behov av förbättringar inom främst kompetensförsörjning och IT-säkerhet. Insatser har 
gjorts eller är under genomförande för att trygga kompetensförsörjningen. IT-säkerheten kommer att 
vara IT-avdelningens prioriterade fokusområde under 2017 då kontrollerna under 2016 uppvisade 
brister, bland annat kommer nya brandväggar att tas i bruk under 2017. Länsstyrelsen har genomfört 
en granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet, och bedömer att handläggningen sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen. 
Kultur och Utbildning har fokuserat arbetet med intern kontroll på några utvalda områden, till exempel 
kompetensförsörjning, likvärdighet i betygsättning och flyktingsituationen, och under året rapporterat till 
nämnden hur arbetet fortlöpt. Vad gäller kompetensförsörjning arbetar förvaltningen bland annat med att 
inventera lärarbehörighet.

Det inlämnade materialet från samtliga bolag inom koncernen Ytornet visar att alla arbetat med intern 
kontroll under år 2016, och åtgärder har vidtagits där behov funnits. Vid kontroll i moderbolaget under 
2015 uppmärksammades att tydligare ägardirektiv kan öka kvaliteten i uppföljningen och styrningen 
i sig, och en arbetsgrupp tillsattes för att ta fram ett förslag till nya ägardirektiv till styrelsen. Under 
2016 har nytt ägardirektiv tagits fram för vart och ett av bolagen tillsammans med ett övergripande 
bolagsstyrningsdokument för Ystads kommun. Efter genomförd remissrunda hos bolagen ska dokumenten 
beredas hos Ytornet och kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.
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Framtiden 
Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och säkerställa en god ekonomisk utveckling. Av avgö-
rande betydelse är att kommunens finansiella mål är i samklang med mål och riktlinjer för verksamheten 
samt att målen verkligen blir styrande i praktiken. 

En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsatta implementeringsarbetet av styrmodellen som 
omfattar hela koncernen och innefattar hur verksamheterna styrs och följs upp. Kommunen utvärde-
rar numera även verksamheten med KKiK – Kommunens Kvalitet i Korthet, där jämförelser kan göras 
med andra kommuner. Viktigt är också arbetet med tillväxt, sysselsättning, besöksnäring, näringsliv, 
bemötande, integration och befolkningsutveckling samt kommunens tillgänglighet i form av bland annat 
e-tjänster. 

De kommande åren kommer förverkligandet av den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad att vara 
i fokus. Under de kommande åren kommer arbetet med den nya översiktsplanen att utgöra en stor del av 
stadsbyggnadsavdelningens arbete. Utöver det är det viktigt att arbetet med framförallt de prioriterade 
detaljplanerna, med stor påverkan på bostadsförsörjningen, fortskrider. Ystads kommun har genom avtal 
med Lantmännen fått rådighet över den mark i västra hamnområdet där Lantmännen idag bedriver verk-
samhet. Under 2017 kommer kommunen att påbörja arbetet med planprogrammet för omvandlingen av 
hamnområdet med målsättningen att skapa en attraktiv stadsdel som bidrar till Ystads framtida utveck-
ling. Det är också viktigt att utvecklingen av Svarte och Köpingebro får fortsätta. Flera stora och nya bo-
stadsområden ska byggas i kommunen samtidigt som befintlig infrastruktur har behov av förnyelse. En del 
i arbetet med kommunens utveckling är projektet Ystad som regional kärna som genomförs tillsammans 
med Region Skåne och grannkommunerna. 

Omfattningen på kommunens investeringar är fortsatt hög och uppgick under 2016 till 284,6 mkr jämfört 
med budgeterat 515,2 mkr. Av den totala investeringsbudgeten återstår 230,6 mkr som till stor del troligen 
kommer att föras över i kompletteringsbudgeten till 2017. För 2017 finns det ursprungligen budgeterat 
212,0 mkr, medan plan 2018 innehåller 283,8 mkr. För år 2019 finns det planerat 187,2 mkr och för år 
2020 210,0 mkr. Några av de större investeringarna under planperioden är en ny skola för 132,3 mkr 
inklusive inventarier samt ett nytt äldreboende inklusive inventarier med en budget på 72,5 mkr. Investe-
ringsplanen för åren 2016-2020 omfattar investeringar på 1,2 mdr kr. Investeringarna kommer till stor 
del att finansieras med lån, cirka 400 mkr. Ränteläget är för närvarande lågt men efterhand som räntan 
stiger så ökar påfrestningarna på kommunens ekonomi. Investeringarna bör självfinansieras, det vill säga 
investeringarnas totala utgift ska inte överstiga summan av årets avskrivningar och årets positiva resultat.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommu-
nala beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. I nedanstående tabell framgår hur olika 
händelser var för sig hade kunnat påverka kommunens ekonomi under 2016. Härigenom får man en 
uppfattning om hur känslig kommunens ekonomi är för ändrade betingelser.

Resultateffekt, +/- mkr
1 kr förändring av kommunalskatten 60,2 
1 % löneförändring 11,2 
1 % prisförändring 6,6 
1 % avgiftsförändring 1,6 
10 mkr förändrad upplåning 0,1
1 % förändrad kort ränta 5,6 
1 % förändring av generellt statsbidrag 1,9

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.
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Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 637,6 mkr, varav 562,9 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det 
innebär att cirka 88 % ligger utanför balansräkningen. Några medel finns inte fonderade för att möta de 
betalningar som kommer att uppstå när skulden ska regleras. Det kommer att innebära en påfrestning på 
likviditeten och ta ett ökat utrymme från kommunens resurser för verksamheterna.

En befolkningsökning motsvarande en procent är betydelsefull för kommunens utveckling och tillväxt. För 
att uppnå denna ökning av befolkningen måste bostadsbyggandet hålla en hög nivå. Under de kommande 
åren förväntas bostadsbehovet vara osedvanligt högt. Med ökad befolkning och jämnare demografisk 
struktur underlättas möjligheterna att upprätthålla balans i ekonomin. 

Ett antal faktorer kring utvecklingen av konjunkturen, skatteunderlaget, statsbidragen, löneavtalen, rän-
tan med mera förstärker osäkerheten inför framtiden. Oerhört avgörande för utvecklingen av kommunens 
ekonomi är om statsbidragen uppräknas med inflationen. Det är viktigt att säkerställa att det finns en 
buffert i den kommunala budgeten för att klara oförutsedda variationer och händelser. Det budgeterade 
resultatet för 2017 uppgår till 20,8 mkr. 

En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att möta förändringarna i 
kommunens befolkning. Hur kommunen lyckas omprioritera medel från olika verksamheter är viktigt för 
kommunens ekonomi. Det kommer att behövas fortsatta verksamhetsanpassningar med omprioriteringar 
såväl inom som mellan verksamheterna. Konjunkturens inverkan på skatteintäkternas utveckling gör att 
det ständiga arbetet med rationaliseringar och effektiviseringar måste fortsätta. För att bibehålla balans i 
ekonomin kommer det att krävas fortsatt kostnadskontroll och budgetdisciplin. 
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Miljö- och naturvård

Miljöprogram för Ystads kommun 
Ystads kommuns miljöprogram innehåller ett övergripande mål och fem strategiska miljömål för hållbar 
utveckling. Under 2016 har avdelningen ansvarat för samordningen av förvaltningarnas arbete samt gen-
omfört en sammanställning av uppföljningen av miljöprogrammets handlingsplan. Arbetet med att ta 
fram ett miljöbokslut som ska presenteras i februari 2017 har påbörjats. 
 
Luftmätningar 
Avdelningen har genomfört luftkvalitetsmätningar mellan 2010 och 2014. Parametrarna har varit kvä-
vedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), partiklar (PM10 och PM2,5), flyktiga organiska föreningar (VOC) 
och under sommarhalvåret marknära ozon (O3). Värdena har legat under miljökvalitetsnormen och i 
vissa fall under nedre utvärderingströskeln. På grund av att kommunen under ett antal år har genomfört 
omfattande mätningar av luftkvalitén med goda resultat har man valt att inte genomföra några mätning-
ar under 2016 i kommunens regi. Hamnen har dock fortsättningsvis genomfört mätningar av partiklar 
(PM10 och PM2,5). Under 2016 har kommunen blivit en del av luftvårdsförbundets samordnade luft-
kvalitetskontroll vilket påbörjas under 2017.  
 
Recipientkontroller 
Avdelningen genomför kontinuerliga kontroller av kommunens vattendragskvalitet. Kontrollerna har 
genomförts sedan 1990. Provtagningarna tas en gång i månaden på elva punkter i vattendragen Char-
lottenlundsbäcken, Svartån, Kabusaån och Tygeån. Faktorer som mäts är bland annat ph, syremättnad, 
kvävehalter, fosforhalter, turbiditet (grumlighet) och temperatur.

Havsresan
Under 2016 har Havsresan gästat Ystads kommun. Projektet Havsresan har funnits sedan 1990. Det drivs 
idag vid Lunds universitet som ett samverkansprojekt. Havsresans syfte är att försöka öka respekten för 
havet genom att lyfta fram tvärgående frågeställningar, goda exempel och visa på mångfalden i de nyttig-
heter havet ger. Den publika delen av Havsresan har gett föreningar, företag, organisationer och myndig-
heter möjlighet att mötas och att visa sin verksamhet och sitt engagemang. 

Vikvalen
I augusti 2016 påträffades en död vikval i Östersjön strax utanför Ystads kust. Avdelningen informerades 
omgående och Göteborgs universitet förde snabbt fram önskemål om att vikvalen skulle sänkas i Öster-
sjön. Syftet var att forska på nedbrytningsprocessen av ett valkadaver i bräckt vatten och särskilt på en 
havsborstmask som livnär sig på skelett från stora marina däggdjur.  Ystads kommun ansåg att ändamålet 
med sänkningen var betydelsefullt och beslutade därför att stå för kostnaden och samordningen av sänk-
ningen av vikvalen. 

LEADER
Avdelningen har aktivt deltagit i styrelsen för LEADER sydöstra Skåne och dess arbete med projektbe-
dömningar och där tillfört miljökompetens. Avdelningens kontaktperson ingår i en arbetsgrupp som ska 
utvärdera och förenkla kriterierna som används för projektbedömningar. 

Sandskogen
Tillsammans med tekniska avdelningen har avdelningen för hållbar utveckling bekostat och medverkat i 
framtagandet av en rekreations- och naturvårdsanpassad skötselplan för stugområdet i Sandskogen med 
hjälp av LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningar) från Länsstyrelsen Skåne. Rapporten har tagits fram 
av Ekologigruppen och ska vara färdig i början av januari 2017.

Naturreservatet Norra Sandskogen
Avdelningen för hållbar utveckling sökte och fick LONA-bidrag för en tillgänglighetsanpassad naturstig 
runt dammen vid naturskolan Marietorp i det kommunala naturreservatet Norra Sandskogen. Bygget 
påbörjades i slutet av 2016 och beräknas bli klart under våren 2017.

Vattenarbete
Under stora delar av 2016 pågick ett intensivt arbete med vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 
och Österlens vattenråd för att kunna lämna in en LEADER-ansökan för ett treårigt projekt. Projektets 
syfte är förbättra och förstärka arbetet med åtgärder som förbättrar våra vattendrags ekologiska status. 
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Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten
Arbetet med uppdatering av Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten påbörjades under 2015 
och delar in hela Ystads kust i 14 områden. Områdena beskrivs utifrån sina förutsättningar med hänsyn 
till bland annat topografi, geologi och markanvändning. Handlingsplanens syfte är att få en överblick 
över kusten och att i god tid kunna förutse vilka områden och värden som är i riskzonen för erosion och 
översvämning om havsnivån stiger eller vid extrema högvattensituationer. Handlingsplanen har utvecklats 
under 2016 och nya underlagsrapporter i form av kompensationsutredning och kostnad/nytto-analys har 
tagits fram. 

Kontrollprogram Kustskydd
Avdelningen ansvarar för det kontrollprogram som årligen genomförs och som har villkorats i tillstånden 
som kommunen har sökt för att genomföra olika kustskydd. Kontrollerna innefattar profilmätningar och 
marinbiologiska kontroller samt inventering av sanddynshabitat. Sedan 2011 har biologiska kontroller, 
såväl marina som terrestra, genomförts för att se vilka eventuella effekter strandfodringen har inom täkt-
området, utläggningsområdena och de närliggande Natura 2000-områdena. Resultaten visar att strand-
fodringen varken medför positiva eller negativa konsekvenser efter två strandfodringstillfällen. 
 
Strandfodring
Ystads kommun har fått tillstånd för sanduttag och strandfodring under en tioårsperiod av Mark- och 
miljödomstolen. Nästa tillfälle för strandfodring är under 2017. Under 2016 har ett omfattande förfråg-
ningsunderlag tagits fram för upphandling av totalentreprenad som inkluderar sanduttag, sandutläggning 
och sjömätning av täktområdet. 

Externt finansierade projekt
Avdelningen har medverkat i framtagandet av en ansökan till ett LIFE+ projekt som drivs av Region Skåne 
och Kommunförbundet Skåne. Projektet syftar till att testa och utveckla ekosystembaserade klimatanpass-
ningsåtgärder för kustzonen. Avdelningen har också medverkat i två projektansökningar till FORMAS där 
ett, projektet SEA-RIMS, har beviljats och kommer att starta upp under 2017.  
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Hållbarhetsbokslut

Hållbarhetsbokslut för 2016 är årets uppföljning av hur arbetet går med att verkställa åtgärderna och 
målen som har satts upp i kommunens Miljöprogram och Folkhälsopolitiska program. Ystads kommuns 
målstyrning har övergripande mål varav ett är att ”Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Mil-
jöprogrammet och Folkhälsopolitiskt program”.

Hållbarhetsbokslutet, som är en bilaga till årsredovisningen, består av två delar. Första delen redovisar 
uppföljning av miljöprogrammet och andre delen uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet. Re-
dovisningen innehåller många exempel på hur förvaltningar och bolag arbetar med dessa frågor.

Miljöprogrammet för Ystads kommun 2014-2020 är antaget av kommunfullmäktige 2014. Handlingsplaner 
har under 2015 arbetats fram och antagits av verksamheternas och bolagens nämnder/utskott respektive 
styrelse. En sammanställning av handlingsplanerna till miljöprogrammet redovisades för kommunfullmäk-
tige i juni 2016. Åtgärderna ska tillsammans bidra till att uppnå det övergripande målet i miljöprogrammet 
”Ystads kommun överlämnar till nästa generation ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser.” samt de 
fem strategiska miljömålen som är antagna i miljöprogrammet.

Uppföljningen visar att miljöåtgärder pågår inom en stor del av kommunens verksamheter, 66 % av akti-
viteterna i handlingsplanen som gäller fram till 2020 är redan genomförda eller pågående (158 av 239 st).
 
Det folkhälsopolitiska programmet 2013-2018 antogs av kommunfullmäktige 2013 och anger riktningen 
för det folkhälsopolitiska arbetet i kommunen. Programmet visar var kommunen står i sina priorite-
ringa och hur kommunen ska arbeta för att förverkliga visionen om en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Folkhälsostrategin utgår från de elva nationella målområdena men har prioriterat sex av 
dessa nämligen delaktighet och inflytande, trygga och goda uppväxtvillkor, sunda och säkra miljöer och 
produkter, gott skydd mot smittspridning, fysisk aktivitet samt tobak, alkohol, narkotika, doping och spel. 

Uppföljningen av det folkhälsopolitiska programmet redovisas för varje målområde i en tabell över ut-
vecklingen och exempel från kommunens verksamheter.  Uppföljningen är tänkt att användas som ett dis-
kussionsunderlag för hur verksamheterna tillsammans kan skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor hos kommunens medborgare. För vissa resultat visas hur trenden inom området är för kommunens 
del, positiv, negativ eller otydlig.
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Personalredovisning

Personalstruktur

Per sista december 2016 var antalet tillsvidareanställda personer 2 229 st. Antalet anställningar omräknat 
till heltider uppgick till 2 025 st.

Av de totalt tillsvidareanställda personerna var 47,5 % 50 år eller äldre. Medelåldern uppgick till 47,5 år.

Antalet tillsvidareanställda personer fördelade på kön 2016-12-31

Kvinnor Män Totalt
1 754 475 2 229
79 % 21 %

PERSONALKOSTNADER, mkr   2016 2015 2014
   
Utbetald lön inkl skattepliktiga förmåner   825,1 694,2 659,4
Sociala avgifter, avtalsförs., löneskatt   272,1 226,0 213,0
Retroaktiva/upplupna löner inkl PO   -0,5 0,8 1,3
Förändring av semesterlöneskuld inkl PO   3,1 1,5 2,4
Förändring av skuld för mer- och övertid inkl PO  -0,1 -0,1 0,1
Pensionskostnader   69,1 69,1 67,1
SUMMA   1 168,8 991,5 943,3
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20-29 30-39 40-49 50-59 60-65
Kvinnor 134 292 489 548 291
Män 44 88 124 137 82
Totalt 178 380 613 685 373

Antal tillsvidareanställda personer  fördelat på kön och åldersgrupp

Kvinnor 35 
23 %

Män 116
77 %

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön, koncernens bolag 
samt kommunalförbund



P
er

so
na

lr
ed

ov
is

ni
ng

P
er

so
na

lr
ed

ov
is

ni
ng

35

Medellönen för heltidsarbete tillsvidareanställningar uppgick i december 2016 till 29 062 kr. Medellönen 
för kvinnor uppgick till 28 673 kr. Motsvarande siffra för män var 30 497 kr.

Redovisning av sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i nyckeltal 1 samt nyckeltal 3-7 är beräknad med hänsyn taget till sjukfrånvarons 
omfattning, det vill säga heltids- eller deltidsfrånvaro. Den sammanlagda ordinarie arbetstiden är beräk-
nad på den avtalade ordinarie arbetstiden. Övertid och mertid räknas inte in i den ordinarie arbetstiden 
medan till exempel semesterledighet betraktas som ordinarie arbetstid. Hänsyn tas också till tillgänglig 
ordinarie arbetstid som inte nödvändigtvis måste sammanfalla med den avtalade arbetstiden. Ett vanligt 
exempel på detta är heltidsanställda som har en partiell ledighet.

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 2016 2015 2014
1. Total sjukfrånvarotid 6,3 6,2 5,6
2. Summa tid med långtidsfrånvaro 52,6 54,5 47,1
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 7,0 7,0 6,3
4. Summa sjukfrånvarotid för män 3,7 3,3 2,7
5. Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 5,1 4,0 4,8
6. Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 5,7 5,5 4,7
7. Summa sjukfrånvarotid för åldergrupp 50 år eller äldre 7,0 7,2 6,6

Vad gäller nyckeltal 2, summa tid med långtidssjukfrånvaro, redovisas den totala frånvarotiden som över-
stiger 59 dagar i relation till den totala sjukfrånvarotiden.

Av den sammanlagda ordinarie arbetstiden om 4 459 197 timmar år 2016 gick 279 250 timmar bort i 
sjukfrånvaro.

Frisknärvaron har minskat för män jämfört med föregående år. Den totala frisknärvaron i förhållande 
till den sammanlagda ordinarie arbetstiden avseende år 2016 uppgick till 93,7 % mot 93,8 % år 2015. 
Kvinnornas frånvaro är högre än männens. År 2016 var kvinnornas frånvaro 3,3 % högre än männens.

Av den totala sjukfrånvaron utgjorde frånvaron över 59 dagar 52,6 % år 2016, en minskning jämfört med 
2015 då den uppgick till 54,5 %.

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

20-29 30-39 40-49 50-59 60-65
Kvinnor 24 115 27 746 29 836 28 786 29 536
Män 23 777 27 617 31 550 33 169 31 136

Medellön heltid fördelad per åldersgrupp och kön tillsvidareanställda
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Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller

Sjukfrånvaro längd 2016 2015 2014
1 dag 2,0 7,0 2,7
2-14 dagar 19,4 19,9 20,7
15-90 dagar 15,4 15,5 20,4
91 – dagar 63,1 62,6 56,7

Som framgår av tabellen ovan ”Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller” fortsätter korttidsfrånvaron att 
minska medan frånvaro överstigande 91 dagar har en ökande trend.

Sjuklönekostnader
Den första sjukfrånvarodagen är karensdag det vill säga den anställde uppbär inte någon sjuklön. De föl-
jande 13 karensdagarna utgår sjuklön motsvarande cirka 80 % av lönen. För sjukfall dag 15-90 utbetalas 
sjuklön med 10 % av ordinarie lön. Ökningen av kostnaden under 2016 beror sannolikt på ökningen av 
antalet medarbetare i och med övertagandet av Ystad Gymnasium.

Kostnad för sjuklön exklusive personalomkostnader, mkr 
2016 2015 2014   
11,5 9,6 9,1      

Pensioner
Under år 2016 avgick sammanlagt 52 personer med pension. 16 stycken slutade före fyllda 65 år. 15  
stycken slutade som 66 eller äldre.
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Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse

Intäkter 45,3 40,8 4,5
Kostnader -145,4 -143,6 -1,8
(varav kapitaltjänst) (-15,7) (-15,7) -
Summa -100,1 -102,8 2,7

   
Verksamhet
Kommunfullmäktige har fastställt modell för mål- och resultatstyrning som utgår från Vision 2030. Syftet 
med styrdokumentet är att beskriva mål- och resultatstyrningsmodellen samt hur den ska implementeras 
och följas upp. Kommunstyrelsen har fastställt åtaganden och aktiviteter kopplade till de av fullmäktige 
fastställda övergripande målen. Dessa följs upp i tertialrapporter och årsredovisning.

Från den 1 september 2016 har Ledning & Utvecklings avdelningsstruktur förändrats i syfte att till viss del 
renodla avdelningarnas verksamhet och även jämna ut antalet medarbetare under respektive chef. 

Under 2016 har det övergripande arbetats med regionala och delregionala frågor såsom utveckling av 
SÖSK:s verksamhetsplanering och organisation, samarbete med Region Skåne beträffande Sverigeför-
handlingen, gemensam infrastrukturplanering i allmänhet samt start av projekten Ystad som regional 
kärna och Tillgänglighet till Skånes hamnar. En utredning har genomförts tillsammans med Trelleborgs 
kommun kring operativ samverkan mellan hamnarna. Vidare har 13 kommuner gått samman med en an-
sökan om medel från EU för tillväxt i östra Skåne.

Ett femtontal byavandringar har genomförts tillsammans med tjänstepersoner, förtroendevalda och byala-
gen. Byalagsrådet har träffats regelbundet och dialogen har varit god. 

Ystads kommun har nått sin högsta placering någonsin på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 
genom att klättra 75 placeringar till plats 32 i Sverige. 

Ystads attraktivitet och varumärke har fortsatt stärkts på många olika sätt, bland annat genom flera 
högklassiga evenemang utspridda över året. Bland evenemangen 2016 kan nämnas Invigning Ystad Arena, 
Nationaldagsfirandet med mottagningen av nya svenska medborgare, Ystad Sweden Jazz Festival, Ystads 
Teater med sommaropera samt Nyinflyttardagen.  

Under 2016 har Filmstrategin för Ystads kommun reviderats. Film och Turism har lagts samman då verk-
samheterna har många beröringspunkter och kan samordnas effektivare. Sedan 2014 pågår en treårig 
destinationsprocess i Skåne sydost. 

Inom IT-verksamheten kan nämnas samordningen av skolpersonals och elevers IT-konton i Office 365, 
Google, samt i andra interna system. Ett projekt med att byta iPads för förtroendevalda har genomförts.  
Det har även under 2016 varit låg efterfrågan på tjänsteleverans i e-tjänstplattformen. Dessutom har efter-
frågan av digitalisering av verksamheternas interna processer varit fortsatt svag. 

Havsresan har gästat Ystads kommun. Havsresans syfte är att försöka öka respekten för havet genom att 
lyfta fram tvärgående frågeställningar, goda exempel och visa på mångfalden i de nyttigheter havet ger. I 
augusti 2016 påträffades en död vikval i Östersjön strax utanför Ystads kust. Göteborgs universitet förde 
snabbt fram önskemål om att vikvalen skulle sänkas i Östersjön för forskningsändamål. Sänkningen rönte 
stor massmedial uppmärksamhet. 

Under 2016 har en rekreations- och naturvårdsanpassad skötselplan för stugområdet i Sandskogen tagits 
fram med stöd av LONA-bidrag (lokala naturvårdsprojekt). Ystads kommun har även fått LONA-bidrag 
för en tillgänglighetsanpassad naturstig runt dammen vid naturskolan Marietorp i det kommunala natur-
reservatet Norra Sandskogen. Därutöver har det under året arbetats med kommunens handlingsplan för 
förvaltning och skydd av kusten samt med förberedelser inför strandfodringen 2017. 



Ko
m

m
un

st
yr

el
se

 -
 L

ed
ni

ng
 o

ch
 u

tv
ec

kl
in

g

38

Kommunens centrala integrationsverksamhet har med stöd av statliga medel för integrationsfrämjande 
insatser bedrivit verksamhet med asylsökande som målgrupp. Som mest fanns det 700 asylsökande i an-
läggningsboende, vid årets slut var den siffran 300 personer. Målet med verksamheten har varit att de 
asylsökanden skulle använda väntetiden till att vara aktiva. 

En folkhälsoberedning har inrättats för att bereda de övergripande folkhälsofrågorna och leda kommu-
nens strategiska folkhälsoarbete, integrationsarbete samt barnrättsarbete. 

Ystads kommuns plan mot våldsbejakande extremism har antagits. Syftet med planen är att underlätta 
arbetet mot våldsbejakande extremism och bidra till att invånarna i Ystads kommun känner sig trygga och 
inkluderade i den sociala samvaron. 

Mobilappen ”Listen App” har skapat nya möjligheter för kommunens barn och unga mellan 7 och 20 år 
att komma till tals och engagera sig. 

Under året har Ystads kommun anställt en EU-strateg. Ökat efterfrågan av juridisk kompetens har inne-
burit att rekrytering av en andra kommunjurist har påbörjats med tillträde våren 2017. Utbildningar har 
genomförts för kommunens samtliga verksamheter avseende registrering, offentlighet och sekretess samt 
ärendehantering. 

På upphandlingsområdet har fler leverantörsträffar genomförts med syftet att ytterligare utveckla rätt 
kravställning i upphandlingar. Vid årets slut fanns det i kommunens avtalsbas 346 stycken aktuella avtal, 
vilket är en ökning med 109 avtal under 2016.  

Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2015 och resultatet redovisades under våren 2016. I stort 
sett har kommunen ett bra resultat. Det finns framför allt två förbättringsområden att arbeta vidare med, 
upplevelsen av stress och att man har för många kringarbetsuppgifter samt kopplingen prestation-resultat-
lön. 

Kommunen har under några år arbetat med att ta fram en sammanhängande struktur för målarbetet 
utifrån vision - strategiska mål - mål - åtaganden - aktivitet. En länk som saknats i detta har varit en 
värdegrund eller ett antal styrande värderingar som utgångspunkt för handlandet i nämnd kedja. Under 
hösten 2016 har ett värdegrundsarbete startats med ett brett representativt arbetssätt. Underlag har också 
producerats med syfte att skapa en gemensam syn på definition av aktiviteter och åtagande i målarbetet 
utifrån bland annat uppföljningsbarhet och tidsperspektiv.

Kommunikationsenheten har fokuserat på att förnya webbplatsen ystad.se. Syftet har dels varit att ge den 
ett mer modernt och attraktivt utseende, dels att lyfta fram kommunens olika verksamheter tydligare. 

Ekonomi
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott på 2,1 mkr. Det positiva resultatet be-
ror till stor del på personalrelaterade poster samt på överskott i fonden för förebyggande insatser för barn 
och ungdomar. Via kompletteringsbudget 2016 har cirka 0,8 mkr tillskjutits till fonden. Både Cinetekets 
och Turistbyråns omsättning har under året varit god. Semesterlöneskulden redovisar en positiv effekt på 
0,3 mkr. Årsresultatet är 1,6 mkr lägre än oktoberprognosen, vilket till största del beror på en avsättning 
för visstidspension på 1,1 mkr. Övrig prognosavvikelse inkluderar ett miljöprojekt avseende naturstig i 
Marietorp samt något högre inköps- och konsultationskostnader mot slutet av året än prognostiserat.
 
Kommunalförbunden redovisar ett överskott på 0,6 mkr. Det är en positiv avvikelse med 0,3 mkr mot ok-
toberprognosen, vilket beror på att miljöförbundet återbetalar 0,3 mkr av medlemsavgiften 2016 till följd 
av att förbundet redovisar ett positivt resultat. 

Framtid
En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsätta implementeringsarbetet av styrmodellen som 
omfattar hela koncernen och innefattar hur verksamheterna styrs och följs upp. Vi utvärderar numera även 
vår verksamhet med KKiK – Kommunens Kvalitet i Korthet, där vi kan jämföra oss med andra kommuner. 
Viktigt är också arbetet med tillväxt, sysselsättning, besöksnäring, näringsliv, bemötande, integration och 
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befolkningsutveckling samt kommunens tillgänglighet i form av bland annat e-tjänster. 

Ystads kommun behöver arbeta vidare för att vara en attraktiv arbetsgivare, både för att kunna rekrytera 
nya medarbetare och behålla de nuvarande. 

De kommande åren kommer förverkligandet av den fördjupade översiktsplanen för staden Ystad att vara 
i fokus. Under 2017 bör organisationen för det fortsatta arbetet med i första hand Hamnstaden prioteras. 
Det är också viktigt att utvecklingen av Svarte och Köpingebro får fortsätta. En del i arbetet med kom-
munens utveckling är projektet Ystad som regional kärna som genomförs tillsammans med Region Skåne 
och grannkommunerna. 

De politiska prioriteringarna beträffande folkhälsa och miljömålsarbetet ska få fortsatt genomslag i verk-
samheten. Likaså arbetet med medborgarinflytande såsom företagsbesök, samverkan med byalagen och 
ungdomsdemokrati. 

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

1 % befolkningsökning Genomföra minst 50 företagsbesök.

Destinationsutveckling genom projektet destinations-
processen.

Teckna minst två avtal under 2016 på Öja industriom-
råde.

Definiera Ystads roll som regional kärna för att däref-
ter kunna utvecklas i den riktningen

Vid planering ta hänsyn till framtida klimatförändring 
samt bibehålla och utveckla kommunens höga natur-
värden.

Tre av fem åtaganden bedöms vara helt uppfyllda. Arbetet med åtagandet att ”Definiera Ystads roll som 
regional kärna för att därefter kunna utvecklas i den riktningen” är inlett och Ystad med samarbetsparters 
har fått bidrag från Tillväxtverket på cirka 1,0 mkr för att delfinansiera projektet. Projektet löper på två år 
och en projektledare är under rekrytering. Åtagandet ”Vid planering ta hänsyn till framtida klimatföränd-
ring samt bibehålla och utveckla kommunens höga naturvärden” bedöms vara delvis uppfyllt. Uppdatering 
av handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten pågår, men hann inte färdigställas innan årsskiftet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Demokrati och delaktighet för alla Utföra delar av informationsinsatserna enligt bred-
bandsstrategin.

Åtagandet bedöms delvis uppfyllt. Förvaltningen är aktiv i projektet ”Förstudie fortsatt bredbandsutbygg-
nad i centrala och östra Skåne” som drivs av Länsstyrelsen Skåne. Med anledning av ekonomin har det 
arrangemang (bredbandsdag) som är beskriven i bredbandsstrategin däremot inte genomförts under 2016.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

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

Åtagandet bedöms vara helt uppfyllt. Digitaliseringen av användarflödet för skolans elever och pedagoger 
är genomförd för att minimera administrationen.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Synliggöra Ystads kommuns arbetsgivarerbjudande.

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

Ett av två åtaganden bedöms vara helt uppfyllt. Värdegrundsarbetet är uppstartat och förslag till värdegrund 
beräknas vara klart till mitten av 2017. Därefter färdigställs förslag till en reviderad personalidé.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Stöd till förvaltningarnas och bolagens arbete med mil-
jöprogrammet.

Organisera det övergripande arbetet för folkhälsa och 
social hållbarhet.

Ett av två åtaganden bedöms vara helt uppfyllt. En av aktiviteterna i åtagandet ”Stöd till förvaltningarnas 
och bolagens arbete med miljöprogrammet” är att ta fram ett förslag till ett uppdaterat naturvårdspro-
gram. Endast bilagan till naturvårdsprogrammet ska följas upp. Arbetet har påbörjats och beräknas vara 
slutfört under 2017.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

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

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt iden-
tifiera negativa budgetavvikelser

Öka verksamhetsutvecklingen och informera 
medborgarna om kvaliteten på service som kommu-
nen tillhandahåller.

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



Ko
m

m
un

st
yr

el
se

 -
 L

ed
ni

ng
 o

ch
 u

tv
ec

kl
in

g

41

Tre av fyra åtaganden bedöms vara helt uppfyllda. Aktiviteten bakom åtagandet ”Säkerställa en ekonomi 
i balans genom att tidigt identifiera negativa budgetavvikelser” är att ”införa månadsbokslut och verk-
samhetsanpassade budgetperiodiseringar”. Budget 2016 är periodiserad utifrån verksamheternas karaktär, 
men utifrån de externa resursinsatser som krävs kontra utifrån att förvaltningen under hösten har påbörjat 
införandet av ett nytt system, så kommer förvaltningen inte gå vidare med systemanpassning av nuvarande 
system.
 
Personal
Förvaltningen redovisar en genomsnittlig frisknärvaro på 97,1 % under verksamhetsåret, vilket är i nivå 
med föregående år (96,7 %). Genomsnittet av antalet tillsvidareanställda (heltid) under verksamhetsåret 
uppgår till 83,6 anställda, vilket är oförändrat mot föregående år (83,6).

 Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Turismomsättning (mkr) 1 269* 750* 519
Antal gästnätter (st) 250 771 270 000 -19 229
Antal företagsbesök (st) 50 50 -

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. Rapporteringen eftersläpar ett år, vilket innebär att utfall 
2016 avser turismomsättning för helåret 2015. Från och med 2016 används en ny turistekonomisk rapport 
med en annan metod för att beräkna turismomsättning, vilket är en anledning till avvikelsen mot budget.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Politisk verksamhet -7,8 -7,9 0,1
Omvärld -2,2 -2,2 -
Marknad -11,3 -11,7 0,4
Gemensam administration -54,8 -56,4 1,6
Summa LoU -76,1 -78,2 2,1
Kommunalförbund -24,0 -24,6 0,6
Summa -100,1 -102,8 2,7
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2016

Budget
2016

Avvikelse

Ospecificerat markköp - -10,0 10,0
Läsplattor -0,3 -1,0 0,7
Planerings- och rapporteringssystem - -0,4 0,4
Elektroniska infartsskyltar - -1,1 1,1
Utbyte servrar/disk - -0,5 0,5
Digital informationshantering -0,3 -1,7 1,4
Komplettering i televäxeln - -0,1 0,1
Summa -0,6 -14,8 14,2
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Kommunstyrelse - Hamn
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse

Intäkter 43,4 39,6 3,8
Kostnader -35,4 -31,6 -3,8
(varav kapitaltjänst) (-31,4) (-27,2) (-4,2)
Summa 8,0 8,0  - 

   
Verksamhet
Pågående projekt under 2016
Avslutning av åtgärder och sanering avseende dagvattensystem Röda Bodarna som påbörjades 2014.
Projektering av färjeläge 7/8 påbörjades under 2015 och kommer att fortsätta under 2017.
Hårdgörning av ytor vid Revhusenområdet/Världens ände för lastfordonsområde/pre check-in har påbör-
jats, avslutas under 2017.
Utfyllnad vid färjeläge 6 (link-span) samt etablering av fast betongramp har påbörjats, avslutas under 
2017.
Åtgärder i påldäckskonstruktionen i färjelägena 1 och 4 har genomförts.
Akuta åtgärder i dagvattensystem i Bornholmsgatan på grund av ras har genomförts.
Mindre projekt som ombyggnad av lokaler, utbyte av kylanläggning etcetera har genomförts.
Etablering av mottagningsmöjlighet för svart/gråvatten har påbörjats, avslutas under 2017.
Inköp och uppförande av begagnad tälthall har genomförts.
Förhandling inför köp av Swecox magasin har pågått ett par år. I och med att hamnbolaget under 2017 
frigör ytor kommer förhandling att fortsätta.

Ekonomi
Hamnen redovisar ett resultat enligt budget.

Framtid
Några större projekt planeras tills vidare inte i avvaktan på beslut om etablering av färjelägena 7 och 8 i 
yttre hamnbassängen. Vissa mindre ombyggnadsprojekt kommer dock att genomföras.

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Administration och kansli -0,5 -1,1 0,6
Kajer och kajplan -27,7 -22,7 -5,0
Byggnader -5,8 -6,5 0,7
Upplagsplats och industriområde -1,3 -1,1 -0,2
Försäkringsskador 0,1 -0,1 0,2
Arrende hamnverksamhet 43,2 39,5 3,7
Summa 8,0 8,0 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2016

Budget
2016

Avvikelse

Markarbeten/hårdgjorda ytor -15,8 -45,7 29,9
Färjeläge 6, ramp -6,0 -10,0 4,0
VA inom hamnområdet -4,0 -2,5 -1,5
Färjeläge 7, förprojekt -2,6 -2,0 -0,6
Färjeläge 3, påldäck -2,5 -2,0 -0,5
Bornholmsgatan, dagvatten -2,5 -2,5 -
Övriga investeringar -2,6 -31,0 28,4
Summa -36,0 -95,7 59,7
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse

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

   
Verksamhet
Ystads och Sjöbos gemensamma överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet, i sin tur under 
länsstyrelsens tillsyn. Nämnden började sin verksamhet 2011 med Ystads kommun som värdkommun för 
överförmyndarkansliet. Ett nytt samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarverksam-
heten tecknades våren 2015 där även Tomelilla kommuns överförmyndare ingår. Från 1 januari 2016 är 
Tomelilla kommun värdkommun för den gemensamma organisationen, och har ansvar för verksamheten i 
enlighet med bestämmelserna i kommunallagen (3 kap 3a § KL). Personalen flyttade från lokalerna i Ystad 
till lokaler i Tomelilla, och påbörjade övergången till den nya organisationen från den 1 september 2015.

Överförmyndarverksamheten styrs av Föräldrabalken, Lag om ensamkommande barn och Förmyndar-
skapsförordningen. Överförmyndarens/överförmyndarnämndens uppgifter omfattar att utreda, fatta be-
slut och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare, gemensamt benämnda ställföreträdare. 
Uppgifterna omfattar även att bereda tingsrättens förordnanden, sörja för rekrytering och utbildning för 
uppdrag som ställföreträdare samt informera om överförmyndarens verksamhet. I enlighet med Föräldra-
balken (19 kap 14§) avgörs flertalet ärenden på delegation.

Innevarande mandatperiod kvarstår den politiska organisationen för överförmyndarverksamheten, det 
vill säga i nämnden ingår ledamöter från Ystad och Sjöbo medan Tomelilla har en överförmyndare som 
beslutande.

Kansliet i Tomelilla har under 2016 haft fyra handläggare med en halv tjänst som chef och en tjänst som 
administrativ assistent (under del av året även en halv extra tjänst som administrativ assistent). Den mar-
kanta ökningen i antal ärenden 2015 avstannade under 2016. Totalt omfattade verksamheten på överför-
myndarenheten cirka 1 100 ärenden varav cirka 450 ärenden med Ystad som hemkommun.

Cirka 50 ställföreträdare har uppdrag som god man för cirka 100 ensamkommande barn placerade i 
Ystad. Utbildning har anordnats för ställföreträdarna; både grundutbildning för gode män och förval-
tare samt för gode män för ensamkommande barn. Därutöver har utbildningsdag med tema psykiatri 
genomförts för samtliga gode män i samarbete med Simrishamns kommun, och utbildningsdag för gode 
män till ensamkommande barn med tema värdegrund och integration har genomförts i samarbete med 
Simrishamns kommun och Trelleborgs överförmyndarverksamhet. Under året har det inte rått någon brist 
på ställföreträdare till uppdragen.

Ekonomi
Enligt samverkansavtalet svarar var och en av kommunerna för sina respektive kostnader för förpliktelser 
enligt Föräldrabalken samt för arvoden till respektive förtroendevalda. Kostnad för nämndordförandes 
arvode delas lika mellan Ystad och Sjöbo. Arvoden till ställföreträdare beslutas av nämnden men åvilar 
också respektive kommun i de fall inte huvudmännen själv svarar för dem. Ersättning till gode män för 
ensamkommande barn återsöks hos Migrationsverket. Kanslikostnaderna täcks av respektive kommun 
utifrån andelen ärenden.

Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd redovisar ett överskott på 0,1 mkr. Överskottet återfinns på över-
förmyndarverksamheten, och är hänförligt till högre ersättning från Migrationsverket avseende ensam-
kommande barn än vad som beräknats.

Tack vare extra resurser via statsbidrag för särskilda åtgärder på grund av ökande behov av god man för 
ensamkommande barn har målet om en ekonomi i balans kunnat uppnås samtidigt som verksamhetsmå-
len kunnat nås.
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Framtid
Efter det ansträngda läget under 2015 och i början av 2016 har omorganiseringen gått in i en mer stabil 
fas under senare delen av 2016. Personalsituationen har kunnat lösas genom att anställa administrativa 
assistenter på vikariat. Utökningen av bemanningen kommer att ske i och med att en assistenttjänst tillsätts 
tillsvidare från och med 1 januari 2017, och en ny handläggare anställs på heltid den 6 mars 2017. En 
extra resurs som assistent 12 timmar per vecka är anställd till och med den 31 mars 2017.

Arbetet med att likrikta, integrera och utveckla arbetssätt och ärendehantering kan ske mer systematiskt. 
Överförmyndarenheten arbetar med en processkartläggning, och arbetet kommer att fortsätta under 2017. 
Målet är att se över arbetsuppgifter och i största möjliga mån få en rättssäker och effektiv handläggning 
och beslutsprocess.

Länsstyrelsens granskningsrapport i december 2016 visade på god eller mycket god kvalitet i handlägg-
ningen även om också vissa påpekanden visade på fortsatt behov av förbättringar.

För att uppnå syftet med samarbetet, det vill säga att minska sårbarheten, upprätthålla hög kompetens-
nivå, skapa en effektiv och rättssäker hantering samt uppnå kostnadseffektivitet önskas en förstärkning av 
resurserna. Ny lagstiftning om så kallade Framtidsfullmakter kommer eventuellt att träda i kraft från den 
1 juli 2017, och kommer då att påverka överförmyndarverksamheten. Verksamheten kommer att behöva 
genomföra utbildningsinsatser och nya rutiner måste utarbetas i samband med den nya lagen. I dagsläget 
är det ännu osäkert om hur den nya lagen kommer att påverka verksamheten.

Antalet ärenden kan förutses komma att öka i antal, och då mest antalet ärenden med god man enligt 11:e 
kapitlet § 4 Föräldrabalken (vanliga godmanskap). Antalet ensamkommande barn minskar i antal i takt 
med att barnen blir myndiga och det faktum att det just nu inte kommer några ensamkommande barn till 
kommunerna.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Demokrati och delaktighet för alla Säkerställa att tingsrätten kan förordna god man el-
ler förvaltare för enskilda personer i behov av särskilt 
stöd.

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Främja huvudmannens delaktighet inför förordnanden 
av ställföreträdare.

Utveckla, specialisera och harmonisera ärendehante-
ringen och granskningsrutinerna i den nya organisatio-
nen.

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

Kartläggning av handläggningsprocesser har fortgått under året.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

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

Säkerställa att handläggarna har god och aktuell kom-
petens för arbetsuppgifterna.

Fem cirklar för god man för ensamkommande barn har genomförts i egen regi. Fyra cirklar för ställfö-
reträdare enligt Föräldrabalken har genomförts i samarbete med Simrishamns kommun. Därutöver har 
fördjupningsdagar genomförts i samarbete med Simrishamns och Trelleborgs kommun.

Kansliets personal har deltagit i fortbildningar, exempelvis Föreningen Sveriges överförmyndares studieda-
gar.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Informera ställföreträdare om programmen.

Temat har behandlats på utbildningsdag för ställföreträdare.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Bevaka förändringar i ärendemängd och ärendetyper 
så att det finns tillräckliga resurser för att tillgodose 
aktuella behov.

Minska tidsåtgången för granskning av årsräkningar.

Redovisning av läget på enheten sker på samtliga sammanträden. Enheten har fortsatt arbetet med att 
kartlägga handläggningsprocesser.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Antal ärenden
Förmyndare 90 85 5
Förvaltare 31 30 1
God man 329 280 49
Totalt 450 395 55

Åtaganden
Utse god man för ensamkommande barn inom fem arbets-
dagar efter ansökan

100 % 100 % -

Granska årsräkningar senast 30 juni 100 % 100 % -

Årligen genomföra tre utbildningstillfällen för ställföreträ-
dare

12 3 9

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

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

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse

Intäkter 354,8 314,1 40,7
Kostnader -859,7 -815,4 -44,3
(varav kapitaltjänst) (-6,4) (-6,4) ( - )
Summa -504,9 -501,3 -3,6

   
Verksamhet
Utifrån Ystads kommuns vision och målstyrning har en arbetsmodell tagits fram i form av ett årshjul. 
Detta har förändrat arbetssättet när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsmodellen har för-
ankrats i alla verksamheter och under hösten 2016 har arbetet skett utifrån detta.

Ystads kommun har i år ansökt om ett flertal statsbidrag – Lågstadiesatsningen som avser personalför-
stärkningar i F-3, Fritidshemssatsningen som avser personalförstärkningar i fritidshemmen, samt två bi-
drag till utvecklingsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten avseende fortbildning för Barn gör 
rätt om de kan och framtagandet av en handlingsplan i matematik. Alla statsbidragen har lett till positiv 
utveckling ute i verksamheterna. Barn gör rätt om de kan är en regional satsning kring hur vi bemöter 
elever med problemskapande beteende. Detta har gett lärare och pedagoger mer kunskap och fler redskap 
för att möta elever med denna problematik, vilket bidrar till ökad studiero för alla.

En statlig satsning som förvaltningen har ansökt om är lärarlönelyftet. Syftet med detta bidrag är att öka 
lärarnas löner. Riktlinjer från staten, som skall följas, har lett till oro ute i verksamheterna och tillfälligt 
försämrat arbetsmiljön ute på flera förskolor och skolor. Detta kommer att utvärderas innan förvaltningen 
får möjlighet att söka fortsatta medel när det gäller lärarlönelyftet.

En arbetsplan kring värdegrundsarbetet har utarbetats och har implementerats i alla verksamheter under 
hösten 2016. Syftet med arbetsplanen är att säkerställa att det finns en likvärdig kvalité i alla verksamheter 
och att det finns en god kunskap och systematisk kompetensutveckling i personalgrupperna kring bland 
annat bemötande och barnsyn. Den ska dessutom bidra till att organisationen möjliggör ett bra värde-
grundsarbete på samtliga enheter. Hela värdegrundsarbetet vilar på Barnkonventionen och grunden ska 
vara densamma för alla verksamheter. Innehållet kan dock vara olika beroende på vilken verksamhet det 
gäller.

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

Förvaltningen genomför en satsning i förskolan, kallad Kommunikationsstegen, detta i samarbete med 
Barn- och elevhälsan och biblioteket. Denna kompetensutveckling är det område som har haft störst på-
verkan under året kring medvetenhet om värdet av kommunikation, samtal och högläsning. Det har ökat 
och förändrat arbetssätt och lärmiljöer för barnen.

Ystads kommun har en hög måluppfyllse i alla sina skolor. Kompetensutveckling har en stor betydelse för 
verksamheternas utveckling. En av många framgångsfaktorer är Läslyftet, en kompetensutveckling i de 
lägre klasserna som har haft stor betydelse för skolornas arbete kring läsutveckling.

Under de senaste två åren är det många nyanlända som kommit till Ystad och där har det skett ett gott 
samarbete med Mottagningsskolan och övriga skolor för att möta dessa elevers behov.  Mottagningsskola 
har grupper som är heterogena vad gäller språk, skolbakgrund, etnicitet, boendeformer och klasserna är i 
ständig förändring. 

En ny organisation är sjösatt i november 2016. Förändringen består av att en utbildningschef har ett över-
gripande ansvar för förskola, grundskola, fritidshem och en biträdande utbildningschef har övergripande 
ansvar för stödfunktionerna.



B
ar

n 
o 

U
tb

ild
ni

ng
sn

äm
nd

48

B
ar

n 
o 

U
tb

ild
ni

ng
sn

äm
nd

49

Under 2016 övergick drift och verksamhet på Sandskogens IP, Bollen och Ystad Arena från samhällsbygg-
nadsnämnden till barn-och utbildningsnämnden.
 
I början av 2016 var Ystad Arena färdigbyggd och under året har det varit mängder med aktiviteter i 
hallarna. Även den sista etappen av Ystad Arena som innehåller uppförande av B-hall, förbindelsegång är 
färdigställd och tagen i bruk. Det som återstår är iordningställande av gymdelen samt de yttre områdena 
med parkeringar, gångstråk och miljö.

Ystad Arena innebär ett rejält uppsving för föreningslivet som nu kan genomgöra sina arrangemang i en 
modern arena med helt andra förutsättningar. Under året har ett stort antal elitmatcher i handboll spelats, 
ett SM i karate har genomförts, en stor gymnastikgala har framförts och mycket annat. 

Inför hösten 2016 anställdes en operativ verksamhetsledare för KomTek. Detta har inneburit att verk-
samheten utvecklats på ett sådant sätt att KomTek dykt upp på olika platser i kommunen, till exempel på 
biblioteket, ungdomens hus och mötesplatser i byarna. 

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgick till 504,9 mkr. Årets resultat innebar ett under-
skott med 3,6 mkr. Det är en negativ avvikelse från budgetramen motsvarande 0,7 %. I resultatet ingår 
kostnader för sociala investeringar motsvarande 0,2 mkr.

Avvikelsen mot prognosen beror på att semesterlöneskulden (1,0 mkr) blev högre än förväntat och be-
tydligt högre jämfört med tidigare år. Under året har barn och utbildningsnämnden signalerat om att 
nämnden kommer att gå med ett underskott motsvarande 3,0 mkr. Underskottet beror framförallt på som 
tidigare signalerat om att antal barn/elever ökat jämfört med budgeterat.  

Det fanns fler elever, förskolebarn och fritidsbarn än budgeterat och mer resurser har betalats ut till skolor 
vilket genererat ett underskott centralt. Det har tillkommit relativt många elever från andra länder framfö-
rallt på grund av kriget i Syrien. I augusti månad uppgick till exempel antalet elever, inklusive nyanlända, 
till 2 738 elever jämfört med 2 530 budgeterade elever. Nämnden tillämpar resursfördelningsmodell vid 
fördelning av resurser till skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklass och har under året betalat ut be-
tydligt mer i resurs än vad som fanns budgeterat centralt. 
 
Det ekomiska resultatet inom nämndens ansvarsområde fluktuerar. Ystad Arena hade ett underskott på 
1,9 mkr och det finns flera anledningar till underskottet. Arenan (A-hallen) hade exempelvis inte någon 
driftbudget till vissa nödvändiga inköp som behövt göras löpande under året. Arenan har dessutom haft 
relativt höga kostnader av engångskaraktär i samband med uppstarten och för dessa kostnader fanns 
ingen budget. Arenan driver kioskverksamhet i A-hallen och har behövt göra vissa investeringar i samband 
med uppstarten. Även personalkostnaderna på Arenahallarna överstiger budget. 

Områdena inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år redovisar ett överskott motsvarande 1,7 
mkr. Anledningen till överskottet är att framförallt förskolor varit restriktiva i sin användning av resurser, 
medvetna om att deras ekonomi påverkar hela barn- och utbildningsnämndens ekonomi. Grundskolorna 
inklusive fritidhem och förskoleklass hade ett underskott motsvarande 0,3 mkr. 

Antalet elever i grundskolan folkbokförda i Ystads kommun har sedan vårterminen 2013 ökat med 310 
elever (mätdatum december 2016). Enligt prognosen kommer elevantalet fortsätta att öka. Att elevantalet 
i grundskolan ökar hänger samman med befolkningsstorleken i de aktuella åldrarna. Antalet elever som 
börjar i årskurs 1 är för närvarande fler än antalet som slutar i årskurs 9. Det finns även en del nyanlända 
elever (från annat land) som fått upphållstillstånd och blivit folkbokförda i Ystads kommun. I december 
2016 finns det 2 666 elever som är folkbokförda i Ystads kommun i grundskolan exklusive förskoleklass. 

Antalet elever i Ystads kommuns skolor som är folkbokförda i annan kommun uppgick under 2016 till 
117 elever. För 2015 var motsvarande siffra 105 elever. Kunskapsskolan och Västra Sjöstadens skola, 
skolor som drivs i enskild regi, medför en relativt hög andel elever i friskola. 2016 var det genomsnittliga 
elevantalet från Ystad 268 elever, vilket är en ökning med 22 elever jämfört med 2015. Ersättningen till 
fristående skolor uppgick 2016 till 24,1 mkr.
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Antal barn i förskolan inklusive friskolor uppgick 2016 till 1 319 barn i genomsitt per månad. Ystads 
kommun har för närvarande 13 fristående förskolor. Under 2016 har friskolor, inklusive de som bedriver 
sin verkssamhet utanför kommunen, i genomsnitt per månad haft sammanlagt 325 barn som är folkbok-
förda i Ystads kommun. Ersättningen uppgick till 39,5 mkr.
 
Under året har förvaltningen följt kontrollmomenten i barn- och utbildningsnämndens intern kontrollplan 
och konstaterar att nämndens mål med internkontrollpunkterna överlag fungerat väl och avvikelserna 
från planen varit små och inte stört verksamheten.

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

En ny skol- och förskola ska stå klar på kvarteret Verkmästaren höstterminen 2019. Detta arbete kommer 
att påbörjas under våren 2017.

Antalet barn och elever i Ystads kommun ökar. Förvaltningen behöver arbeta för att hitta snabba lös-
ningar samt utarbeta underlag för långsiktiga lösningar kring utbyggnad av såväl förskolan som skolan 
för att möta detta behov. 

Under 2017 kommer förvaltningen bredda och fördjupa den digitala satsningen med utbildningssatser för 
ledarna inom förskola och skola, samt för lärare och pedagoger, där delar av personalen ska inspireras av 
en studieresa till SETT mässan.

Under 2016 har förvaltningen utarbetat riktlinjer för övergångar mellan olika skolformer från förskola till 
och med gymnasiet. Dessa ska förankras och användas ute i alla verksamheterna med start våren 2017.
Andra områden som kommer att fokuseras på är Studie- och yrkesvägledning, Skolbiblioteksutveckling, 
betyg och bedömning samt det fortsatta arbetet med Grön Flagg och vår ständiga utveckling av Kulturga-
rantin och skapande skola. 

Under 2017 kommer arbetet med att utveckla Ystad Arena samt övriga områden inom Fritiden att inten-
sifieras. 
• Ystad Arena ska vara en mötesplats för alla. 
• Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. 
• Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse för kulturella uttrycksformer samt för teknik 

och entreprenörskap. 
• Ökad samverkan med den idéburna sektorn. 
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

1 % befolkningsökning Utveckla nya samverkansformer för att minska ungas 
arbetslöshet.

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning, högskolan och näringsliv.

Surbrunnsskolan ska vara klar höstterminen 2018.

Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara 
mötesplats för alla.

Ystads förskola och skola är kända för sin höga kva-
litet.

Det har varit svårt att rekrytera lärarassistenter på grund av regelverket.

Samverkansprocesser pågår inom vissa områden.

Beslut är taget att Surbrunnskolan ska vara klar höstterminen 2019 och förberedelser startar våren 2017.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Demokrati och delaktighet för alla Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti.

Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.

Kontinuerlig uppföljning av barns- och ungdomars 
utveckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år. 
 
Ökad skolnärvaro. 
 
Öka personalens (fklass-åk9) kompetens och färdig-
het att möta och bemöta elever med problemskapande 
beteende.

Ökad samverkan med den idéburna sektorn.

Mål och åtaganden är uppfyllda. 
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

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

Ökad skolnärvaro. 

Öka personalens (fklass- åk9) kompetens och färdig-
het att möta och bemöta elever med problemskapande 
beteende.

Möjliggöra för barn och unga att möta arbetsmarkna-
den.

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, 
högskola och näringsliv.

Samverkansprocesser pågår inom vissa områden. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti. 

Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet.

Barngrupperna anpassas efter behov.

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, 
högskola och näringsliv.

Nämnden följer årligen förskolors och skolors kvali-
tetsarbete.

Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull 
och aktiv fritid.

Ökad samverkan med den idéburna sektorn.

Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sitt in-
tresse för kulturella uttrycksformer samt för teknik och 
entreprenörskap.

Samverkansprocesser pågår inom vissa områden.

Aktiviteten kommer att slutföras under första kvartalet 2017. Åtagandet är ett långsiktigt arbete med en 
ständigt förändrad målgrupp.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Kontinuerligt pågående arbete. 
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Anpassa barngrupperna efter behov.

Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till miljö-
programmet.

Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna.

Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till miljö-
programmet.

Stärka barns rättigheter i Ystads kommun.

Alla barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull 
och aktiv fritid.

Ystad Arena samt övriga idrottsanläggningar ska vara 
mötesplats för alla.

Arbetet pågår enligt plan och några förskolor och skolor har fått Grön Flagg samtidigt som andra har 
påbörjat arbetet.

Samverkan/dialog sker med samhällsbyggnadsförvaltningen då det gäller förstärkning av spontanidrottsy-
tor.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

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

Barn- och utbildningsnämnden har ett underskott motsvarande 3,6 mkr. Antalet barn och elever har varit 
fler än budgeterat vilket har gjort det svårt att hålla budgeten inom befintliga ramar. 
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Verksamhetsmått
    
Verksamhet Utfall Budget Avvikelse

2016 2016
Förskola 1 333 1 324 9
Förskoleklass 294 292 2
Grundskola 2 602 2 530 72
Fritidshem 1 234 1 069 165
Särskola 42 39 3
-varav egna elever i särskola 27 22 5
Besökare badanläggningar 141 161 150 000 -8 839

Driftredovisning, mkr
    
Verksamhet Utfall Budget Avvikelse

2016 2016
Politisk verksamhet -0,6 -0,6 -
Ledning och administration -8,5 -8,5 -
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år -438,3 -436,5 -1,8
Fritidsverksamhet -57,5 -55,7 -1,8
Summa -504,9 -501,3 -3,6

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2016

Budget
2016

Avvikelse

IT-satsning, grundskolan - -1,0 1,0
IT 1:1 -5,5 -4,8 -0,7
Nämndsinvesteringar -0,5 - -0,5
Summa -6,0 -5,8 -0,2
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Kulturnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse

Intäkter 6,0 4,4 1,6
Kostnader -36,6 -34,2 -2,4
(varav kapitaltjänst) (-0,8) (-0,8) -
Summa -30,6 -29,8 -0,8

   
Verksamhet
Archaeomusica – musik så började det hade sin världspremiär i juni på Klostret. Utställningen lockade 
cirka 20 % fler betalande besökare än ett ordinarie år. Det budgeterade målet uppnåddes dock inte. Be-
sökarna, till stor del internationella, har varit positiva till såväl själva utställningen som till många av de 
kringarrangemang som erbjöds i form av föredrag samt konserter i klosterkyrkan, delvis i samarrange-
mang med Musik i Syd och Ystad Sweden Jazz festival. Utställningen har fått bred bevakning i media både 
lokalt och internationellt. Erfarenheten av samarbetet och de nya nätverk det öppnat har varit av stor vikt 
för museets verksamhet. Utställningen kommer att visas i ytterligare sex länder i Europa och troligtvis även 
i Kina. I samband med utställningen gjordes lokalanpassningar för bättre akustik och WiFi.

Under året högtidlighölls att det gått 100 år sedan Charlotte Berlins död. Med stöd av planteringsvännerna 
uppmärksammades jubileet med att ett träd planterades. Som avrundning på säsongen firades Charlottes 
födelsedag med tårta till alla besökare. Under våren visade klostret ett par mindre utställningar; Måleri och 
andlighet av Violet Tengberg, Exponerat – foto av Lucas Gölén, Närvaro – måleri och skulptur av Åsa Me-
lin samt Inför Buddha – foton från Burma av Ulla Nilsdotter Jonsson. De mer permanenta utställningarna 
Dräktsilver – allmogens juveler, Himmelskt vackert och en mindre klosterhistorisk utställning avslutades 
likaså.

Det nyinredda stadsbiblioteket invigdes i april. Invigningshelgen lockade 4 000 besökare. Stadsbiblioteket 
i Ystad ökade sina besökssiffror med 13 % under 2016 trots att biblioteket hade begränsade ytor fram till 
invigningen. Vid årets slut hade 11 648 fler besökare hittat till Stadsbiblioteket jämfört med 2015. Mycket 
uppskattning har uttryckts över vackert golv, ny inredning och fler flexibla sittplatser. Invigningen i april 
med 4 000 besökare på två dagar blev en utmärkt marknadsföring. Antalet besökare för hela biblioteks-
verksamheten landade på 111 469 besök, en ökning med 13 293 besök, vilket motsvarar 13,5 %.

Likaså ser Ystads bibliotek ett tydligt trendbrott när det gäller utlån av böcker och andra medier när ut-
lån april – december 2014 jämförs med motsvarande period 2016. I jämförelsen ökar utlånen med 2 000 
utlån, från 98 301 till 100 303. Stadsbiblioteket jämför sig bäst med 2014, eftersom både 2015 och 2016 
innebar begränsad service under några månader. Bokbussen, Köpingebro bibliotek och Svarte bibliotek 
har också noterat ökade utlåningssiffror med 2 %, 11 % samt 39 %. Köpingebro och Svarte bibliotek 
har framgångsrikt prövat aktiviteter som Boktips till kaffet för vuxna och Sagostundscafé för barn med 
föräldrar.

Användandet av bibliotekets nya webbplats www.biblioteksso.se ökade med hela 52 %, från 122 491 
besök år 2015 till 186 124 år 2016. Fler och fler invånare ser möjligheten att ställa sig i kö på böcker 
hemifrån för att sedan hämta boken när meddelande kommer från biblioteket. Interaktionen mellan bib-
lioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad uppskattas av användarna. Utbudet av medier 
ökar på både bredden och djupet.

Stadsbiblioteket används mer och mer som mötesplats, men också för enskilda läs- eller studiestunder. 
Besökarna stannar längre. Extra glädjande är de många besöken av lässugna barn och deras familjer för 
besök på den lekfulla barnavdelningen och för lån till bland annat Sommarboken. Ystads bibliotek delade 
i juni via skolan ut en färgglad tvåsidig information om Sommarboken och Sommaraktiviteter till kom-
munens samtliga barn och ungdomar 6-16 år. På ett par av ställena kom fritidshem med sina barn. 95 barn 
och ungdomar har läst fem böcker, recenserat dem och fått en presentbok, att jämföra med 40 barn år 
2014. Barnteamet genomförde tillsammans med filialföreståndare fem sommarboken-picknickar och har 
genom dessa fått möjligheten att möta över 100 barn. Biblioteken arrangerade också flera aktiviteter inom 
ramen för sommarlovsaktiviteterna.
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Café Språka - Language Café har besökts lika flitigt varje onsdag, också i sommar- och jultider för samtal 
och utbyte av information, 60-75 deltagare varje vecka. Biblioteket tar också emot SFI-studerande och 
nyanlända för biblioteksinformation bland annat som en del av Länsstyrelsens introduktionskurs.

Under hösten prövade Stadsbiblioteket ett samarbete med Bokhandeln i Ystad och tillsammans anordna-
des Författarscenen, ett program med fyra välkända författare. Kulturfesten, som arrangerades av Ystads 
kommun, Ystads Allehanda och Sparbanken Syd, ägde också rum på Stadsbiblioteket. Vid båda tillfällena 
visades möjligheten att dra undan hyllorna och göra plats för en publik på 100-200 besökare.
 
Stadsbiblioteket drev två projekt. Högläsningsprojektet, som vände sig med föreläsningar och workshops 
till all förskolepersonal i kommunen, syftade till att öka kunskapen om högläsning för de små barnen, ett 
projekt som bekostades av Kulturrådet. Vidare drev Stadsbiblioteket ett medieplaneringsprojekt för kom-
munbiblioteken i sydöstra Skåne, som bland annat syftade till att planera flöden av medier för ännu bättre 
service till invånarna och som bekostades av Region Skåne.

Ystads konstmuseum fick ett regionalt uppdrag i att driva Bästa Biennalen! (BB!), ett regionalt samver-
kansprojekt som har fokus på konst och tillgänglighetsfrågor. Vartannat år arrangerar BB! en konstbiennal 
med fokus på barn och unga. Däremellan arbetar Bästa Biennalen med fortbildningar, samverkan, nätver-
kande och omvärldsanalys.

Ystads konstmuseum fyllde 80 år vilket visade sig i programmet under hela året, bland annat genom att 
lyfta fram verk ur samlingen. Stora retrospektiva utställningar producerades med konstnärerna Inger Ek-
dahl och Johan Johanson. Året avslutades med en utställning som fick titeln 25 % och presenterade ett 
urval av konstverk av kvinnliga konstnärer från samlingen. Utställningstiteln avslöjade hur många procent 
av samlingens konstnärer som är kvinnor. Under hösten producerades den internationella grupputställ-
ningen Trekking in Time med tema vandring. Utställningen gjordes i samband med det stora vandrings-
eventet Eurorando och fick extra finansiering från bland annat Kultur Skåne och Event in Skåne. 

Konstmuseet mottog en stor donation med verk av konstnären Krister Follin. En guidad tur i Konstmuse-
ets samling genom en audioguide på svenska och engelska har erbjudits besökarna sedan juni månad. Flera 
verksamheter har fått konst upphängd och presenterad av konstmuseets personal, till exempel stadsbib-
lioteket, Löderups biblioteksfilial, Kultur och Utbildnings huvudkontor, Seniorernas hus och äldreboendet 
Vigavägen. 

Drygt en tredjedel av de som besökte utställningarna på Ystads konstmuseum var barn under 18 år. 
Mycket fokus låg på att nå denna målgrupp genom en omfattande och kvalitativ pedagogisk verksamhet. 
Den största delen av den verksamheten ägde rum genom skolan men också under skollov.

Kulturnämndens verksamheter gjorde en gemensam satsning på pedagogiska projekt med syfte att öka 
tillgängligheten för asylsökande och nyanlända.

Flera av kulturnämndens arrangemang skedde i samverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningen 
och andra aktörer. För de unga arrangerades i samverkan med Radio Active en konsert i Rådhusparken i 
juni med cirka 2 500 besökare. Sparbanken Syd var artistvärd vid två av de fyra allsångskvällarna. Wal-
landeroperan, nyskriven och ganska spektakulär, producerades av Eberhard Karls Universität Tübingen, 
Tyskland med Ystads kommun som samarbetspartner. Kulturpraten på Ystads konstmuseum arrangera-
des tillsammans med Ystads Allehanda och Ystads konstförening. Archaeomusica-utställningen på Klos-
tret skedde i samarbete med Musik i Syd och EU-projektet EMAP (European Music Archaeology Project) 
med sju deltagande länder. Nära-konserterna, i samarbete med Ystads Teater, fortsatte att väcka uppmärk-
samhet då Veronica Maggio besökte Ystads Teater som en del av sin arenaturné och Sofia Jannok gjorde 
ett starkt intryck på publiken. Ett stort antal föreningar som har verksamhet under sommaren får dessutom 
stöd av kulturnämnden – bland annat Kammaropera Syd med Rickard Söderberg, Ystad Stadsteater, Mar-
svinsholmsteatern, Ystad Sweden Jazz festival, Scalas vänner, Sommarteatern och Sjöhistoriska föreningen.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar ett underskott motsvarande 0,8 mkr. Klostret uppvisar ett underskott motsva-
rande 1,0 mkr, till stor del på grund av mindre intäkter och något högre personalkostnader än budgeterat 
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för utställningen Archaeomusica. Kulturchef, kulturutvecklare samt den politiska verksamheten uppvisar 
tillsammans ett överskott på totalt 0,2 mkr. Biblioteket och konstmuseet uppvisar nollresultat.

Framtid
Ny kulturstrategi ska tas fram för Ystads kommun. Processen kommer att innehålla dialogmöten med 
förtroendevalda, föreningar, barn och unga, medarbetare och medborgare. 

Under 2017 kommer kulturnämndens verksamheter att göra ytterligare ansträngningar för att utveckla 
tillgängligheten till kulturupplevelser. Detta görs under 2017 bland annat genom satsningar på meröppet 
på Köpingebro bibliotek, utökade öppettider på stadsbiblioteket, projektet Musikmöten i hemmet där 
äldre personer med stort behov av vård får besök av musiker i sina hem. Konstmuseet visar utställningen 
Kännbart, som utforskar nya tekniker och förhållningssätt för att även människor med syn- och hörsel-
nedsättning ska kunna ta del av konsten och deltar i Bästa Biennalen! en konstbiennal med fokus på barn 
och unga och gör en audioguide anpassad för en publik från 14 år. Kulturutvecklarna kommer att ha fokus 
på kulturutbud för unga vuxna. Kulturgarantin på Ystad gymnasium är i drift och extra fokus på ungas in-
flytande sker till exempel genom projektet Kulturcrew i samarbete med Kulturskolan och Ungdomens hus. 
Kulturnämnden kommer med hjälp av en praktikant från Lunds universitet att ta fram en digital strategi 
för kommunikation riktad till barn och unga för förvaltningen och dess verksamheter. 

Klostret fyller 750 år och hela 2017 går i jubileets tecken. Hela Klostret ska fyllas av nya utställningar. 
Den 12 februari invigs Minnen av Klostret där Ystadbor delar med sig av sina minnen från Klostret, Om 
750 år som innehåller skolbarns tankar om hur klostret ser ut om 750 år samt Stilla rum från Skåne till 
Italien, en fotoutställning från nutida klostermiljöer. Samtidigt pågår planering och förberedelser för den 
större utställningen Klostret i Ystad – en historisk tidsresa, om klostrets skiftande öden från grundläggan-
det till idag. Utöver utställningarna kommer jubileet att innehålla föreläsningar, konserter, dramatiserade 
guidningar och konstutställningar. Kulturföreningarna i Ystad har kunnat söka extra bidrag för arrang-
emang som anknyter till temaorden för firandet – möten, myter, makt och mänsklighet. 

Biblioteken sätter fortsatt fokus på utveckling av verksamhet för barn och unga. Hörsalen på nedre plan 
inreds till ett flexibelt upplevelserum med scen och fantasifull inredning. Där finns redan bokdepån för 
inspiration till elever och lärare. Under våren bjuds alla årskurs 5-elever in och under hösten alla årskurs 
1-elever. Spontanbesök av andra årskurser tas också emot av bibliotekarierna, som ger boktips. Hörsalen 
kommer att användas för teater och andra föreställningar.

Arbetet med läsaktiviteter för alla ska utvecklas och biblioteken prövar nya samarbeten. Aktiviteterna 
knyts ihop med bok- och läsinspiration. Arbetet med visningar, introduktion och språkcafé för asylsö-
kande och nya svenskar ska prioriteras också under det kommande året.

Under sommaren gästar Region Skåne Konstmuseet med en utställning med ett urval av konstverk ur deras 
samling. Utställningen produceras i samverkan mellan Region Skåne och Ystads konstmuseum.

Arbetet med att hitta nya lokaler och förbereda en flytt av kulturmagasinet fortsätter.

Dialogen mellan förvaltningen och kulturföreningarna kommer att stärkas under året.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Verka för ett beslut i kommunfullmäktige att vid ny-
byggnation ska 1 % av totala investeringen utgöra 
konstnärlig gestaltning

Införa kulturgaranti eller motsvarande i gymnasiesko-
lan
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Arrangemangen har genomförts enligt plan. Kompetens och resurser kring kommunikation har förstärkts. 
En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till tillämpning av 1 % -regeln i Ystads kom-
mun. Processen är omfattande och beräknas vara klar först under 2017. En arbetsgrupp för kulturgaranti 
har bildats. En struktur för arbetet har tagits fram och planering för utbudet 2017 är igång.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Demokrati och delaktighet för alla Färdigställa biblioteksplan 2016

Anordna kulturarrangemang för ungdomar i samver-
kan med andra aktörer
Fortsatt samverkan med Ystads teater
Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti
Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet
Färdigställa biblioteksplan 2016

I samverkan med Social Omsorg arbeta med innehållet 
i kulturgarantin för äldre

Satsningar på meröppet och utökade öppettider inleds 2017. Ny biblioteksplan är fastställd. Aktiviteterna 
har utförts enligt plan. Pilotprojektet ”Musikmöten i hemmen” har genomförts under hösten. Utvärdering 
ska göras. Extern finansiering kommer att sökas för eventuella större projekt under 2017.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Anordna kulturarrangemang för ungdomar i samver-
kan med andra aktörer
Fortsatt samverkan med Ystads teater
Förtydliga innehåll i befintlig kulturgaranti
Fortsatt kommunal samverkan med filmverksamhet
Färdigställa biblioteksplan 2016

Aktiviteterna har utförts enligt plan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov

Kompetensutvecklingsdagen inom ramen för kulturgarantin genomförs först 2017, även för Ystad gym-
nasium. Kompetensutveckling inom kommunikation genom sociala medier är genomförd för all personal 
inom kulturavdelningen.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Följa Kultur- och utbildnings handlingsplan till miljö-
programmet

Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna

Stärka barns rättigheter i Ystads kommun

Detta är ett långsiktigt arbete som pågår enligt plan. Implementering pågår av policy för hållbar mat, men 
beräknas inte vara fullt genomförd förrän 2017. Utbildning i frågan om barns rättigheter pågår för både 
tjänstemän och politiker. Samtliga verksamheter arbetar aktivt med barns och ungas delaktighet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

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

Budgetuppföljningar har redovisats för nämnden på alla sammanträden i år. Klostrets ekonomi har sedan 
tidigare bedömts som osäker till följd av utställningen Archaeomusica. Utfallet för Klostret blev ett under-
skott på 1,0 mkr vid årets slut. Övriga verksamheter hade ett överskott motsvarande 0,2 mkr.
 
Personal
Två nya kulturutvecklare tillträdde under året. Rekrytering av två nya museikoordinatorer till Klostret i 
samband med pensionsavgångar är genomförd. Archaeomusica har varit personalkrävande och haft stor 
glädje av Ystad kommuns satsning på ”sommarungdomar” vid sidan av övrig tillfällig personal.

 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Utlånade böcker totalt 172 929 195 000 -22 071
och per invånare 5,9 6,8 -0,9
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum 2 961 4 000 -1 039
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum 27 206 30 000 -2 794
Antal betalande besökare, Klostret 10 101 19 000 -8 900
Totalt antal besökare, Klostret 30 567 50 000 -19 433
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,5 -0,6 0,1
Ledning och administration -2,1 -2,1 -
Bibliotek och kulturverksamhet -28,0 -27,1 -0,9
Summa -30,6 -29,8 -0,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2016

Budget
2016

Avvikelse

Stadsbiblioteket, Hyllor -2,3 -2,3 -
Summa -2,3 -2,3 -
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Gymnasienämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse

Intäkter 404,1 362,3 41,7
Kostnader -527,7 -492,5 -35,1
(varav kapitaltjänst) (-2,4) (-2,5) (0,1)
Summa -123,6 -130,2 6,6

   
Verksamhet
Sydskånska Gymnasiet övergick till Ystads kommuns regi per 160101 och blev Ystad Gymnasium. Nämn-
dens ansvar består nu således förutom av vuxenutbildningen och arbetsmarknadsverksamheten inom Fo-
rum Ystad och betalningsansvaret för Ystads kommuns gymnasieungdomar även att driva och utveckla 
Ystad Gymnasium.

Under gymnasienämndens första år av att bedriva gymnasieverksamhet i egen regi har elevantalet vid Ystad 
Gymnasium ökat. Ökningen har tre anledningar, dels har antalet sökande till de nationella programmen 
blivit fler, dels har antalet nyanlända elever vida överstigit verksamhetsårets prognos och dels har det varit 
färre avhopp av befintliga elever. Detta gjorde att antalet erbjudna platser både på naturvetenskapliga och 
tekniska programmet samt barn- och fritidsprogrammet fick utökas under ansökningsprocessen. Resulta-
tet av elevökningen har gett skolan ett ekonomiskt utrymme att uppfräschas och uppdateras under året.

Vuxenutbildningen vid Forum har blivit mer anpassad till elevernas önskemål gällande utbildningsstart 
och utbildningshastighet. Nu finns det möjlighet att påbörja sina studier vid tre olika tillfällen under varje 
termin och med en studietakt som eleven själv kan bestämma.

Ekonomi
Gymnasienämndens resultat för 2016 blev ett överskott av 6,6 mkr. I resultatet ingår ett överskott på gym-
nasieverksamheten som helhet på 6,9 mkr och ett underskott vid verksamheten inom hela Forum Ystad 
på 0,3 mkr.

Gymnasieverksamhetens resultat beror på ett underskott av betalningsansvaret för Ystads elever med 5,6 
mkr och ett överskott på Ystad gymnasium med 12,5 mkr. Underskottet beror dels på att fler elever än 
budgeterat har gått en gymnasieutbildning och dels på att genomsnittkostnaden per elev varit något högre 
än budgeterat. Överskottet vid Ystad gymnasium beror på att betydligt fler elever än budgeterat valt att gå 
sin gymnasieutbildning vid denna skola, framför allt under höstterminen. Det högre antalet elever beror till 
stor del av de nyanlända till språkintroduktionsprogrammet, men det har även varit en högre tillströmning 
av elever till en del av de övriga programmen.

Underskottet vid Forum Ystad hänförs till arbetsmarknadsenheten.

Framtid
Ystad gymnasium har en utmaning i att uppskatta hur många introduktionselever som kommer att finnas 
framöver. Dels omfattningen av språkintroduktionen, dels hur många elever som kommer att få sin fram-
tida utbildning vid yrkesintroduktionen. Sannolikt kommer de elever som inte kommer in på ett nationellt 
program att få sin utbildning inom yrkesintroduktionen. 

Arbetet med att skapa samarbete med näringslivet kommer också att fortsätta samt att skapa yrkesutbild-
ningar för vuxna tillsammans med Forum Ystad.

Gällande Forum Ystad finns det stora utmaningar beroende på ett annat statsbidragssystem som införs 
2017. Då måste huvudmannen finansiera lika många utbildningsplatser som man får statsbidrag för. Detta 
kommer att bli svårt i den budget som är tagen för 2017 eftersom denna regeländring inte var känd vid 
fastställande av budget för 2017. Vuxenutbildningen har också fått tydligare statliga mål i att vara ett 
redskap för arbetsmarknadsåtgärder gällande yrkesutbildningar för vuxna samt för svenskundervisning 
för nyanlända.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

1 % befolkningsökning Utveckla nya samverkansformer för att minska ungas 
arbetslöshet 

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning, högskola och näringsliv

Införa kulturgaranti eller motsvarande i gymnasiet

Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning

Då samverkan ökat med övriga intressenter, har förutsättningarna att driva verksamheten på ett utveck-
lande sätt ökat. Dessutom finns nu fler möjligheter för studenterna att hitta en naturlig fortsättning efter 
sina studier. 

Våren 2016 genomfördes en konsert för alla gymnasieelever i Rådhusparken och under hösten 2016 har 
gymnasiets elever besökt Arceomusica. Dessutom har en samverkansgrupp mellan kulturförvaltningen och 
Ystad Gymnasium bildats för att säkerställa kontinuerliga insatser gällande kulturgarantin. Därmed kan 
kulturgarantin anses vara införd på gymnasiet 161231.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Demokrati och delaktighet för alla Kontinuerlig uppföljning av barn- och ungdomars ut-
veckling i ett helhetsperspektiv 1-19 år

Ökad skolnärvaro

Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning samt möjlig-
göra kombination av arbete och studier

Gemensamma riktlinjer för hur överlämningar från olika stadier ska ske har föreslagits och har implemen-
terats under hösten 2016. Detta kommer att ge barn och ungdomar större möjlighet att få förutsättningar 
att nå måluppfyllelse i nästa stadie av sitt lärande. Arbetet mot detta mål kommer alltid att behöva justeras 
och kompletteras.   

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

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

Ökad skolnärvaro

Flexibel och elevstyrd vuxenutbildning samt möjlig-
göra kombination av arbete och studier

Utökad samverkan mellan grundskola, gymnasieskola, 
högskola och näringsliv

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Utökad samverkan mellan grundskola-gymnasieskola, 
högskola och näringsliv

Utökad samverkan mellan gymnasieskola, vuxenut-
bildning och högskola

Uppföljning/analys av sökstatistik

Gemensamma riktlinjer för överlämning mellan olika parter i kommunens utbildningssystem har arbetats 
fram och har implementerats under hösten 2016. 

Utökad kontakt med näringslivet har initierats. Verksamheterna bjuds in till skolan och till vissa aktivite-
ter, exempelvis arrangeras ibland näringslivsfrukostar på skolan. Fjärde teknikåret har stora delar av sin 
undervisning förlagd på företagen och ekonomiprogrammet har börjat ta ytterligare kontakt med närings-
livet. Utöver detta har det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ytterligare förfinats. Utvecklat samarbete 
finns med Lunds universitet och gymnasiet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov

En plan för kompetensutveckling finns kopplad till de lång- och kortsiktiga mål som finns för verksamhe-
ten.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Policy för hållbar mat är känd i verksamheterna

Följa KoU miljöprogram

Stärka barns rättigheter i Ystads kommun

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Verksamheterna ska vara kosnads-
effektiva och ekonomin ska vara i 
balans

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

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

Antalet årsarbetare har ökat under året.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Gymnasieelever Ystad 582 525 57
Gymnasiesärskola Ystad 15 17 -2
Fristående 215 209 6
I annan kommun 102 86 16
Från annan kommun inkl gymn. särskola 869 835 34

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Gymnasieverksamhet -101,8 -108,7 6,9
 (-varav Ystad gymnasium 12,5 0,0 12,5)
Vuxenutbildning o arbetsmarknad -20,2 -19,9 -0,3
Övergripande -1,6 -1,6 -
Summa -123,6 -130,2 6,6

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2016

Budget
2016

Avvikelse

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

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse

Intäkter 4,1 4,0 0,1
Kostnader -8,3 -7,2 -1,1
(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-)
Summa -4,2 -3,2 -1,0
   
Verksamhet
Antalet ärenden är fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens tjänster. Under 
året har 568 bygglovsansökningar inkommit, 16 ärenden om förhandsbesked och 111 anmälansärenden 
(eldstad, bygglovsbefriade åtgärder, ändring av ventilation, ändring av bärande konstruktion och rivnings-
anmälan). Antalet ärenden som krävt komplettering är oförändrat jämfört med 2015. Antalet samråd 
har varit 141 stycken. Sedan januari 2016 har samtliga fått tekniskt samråd inom tio dagar efter det att 
de begärt det. 359 bygglov har beviljats per delegation och 68 bygglov har beviljats i myndighetsnämn-
den. Antalet nybyggnader av enbostadshus har minskat och det beviljades sammanlagt 21 bygglov för 
enbostadshus, jämfört med 28 bygglov för enbostadshus föregående år. Under året har ett flerbostadshus 
beviljats per delegation med 30 lägenheter och elva bygglov i myndighetsnämnden med 296 lägenheter, 
jämfört med sex flerbostadshus 2015 med 92 lägenheter. Antal slutbesked är 377, varav 32 för nybyggnad. 
Sammanlagt har 76 nya bostäder tillkommit under 2016, vilket är en betydande ökning jämfört med 2015, 
men fortfarande långt från kommunens mål om 150 nya bostäder.  Flera ärenden har avvisats på grund av 
ofullständiga handlingar eller för att de återkallats av den sökande.

Verksamheten har påverkats av att flera tjänster varit vakanta under året och att det tar tid för nyrekry-
terad personal att sätta sig in i arbetsuppgifterna. Personal på bygglovsenheten har fått avsätta tid till att 
hjälpa nya medarbetare. Ett övergripande arbete med mallar, rutiner och förenkling av hemsidan för att 
få ärendena kompletta i ett tidigare skede och för att förkorta handläggningstiderna har påbörjats. En del 
nya rutiner har redan satts i verket och har visat på ett positivt resultat. Under november månad samlades 
hela bygglovsenheten för en workshop i syfte att gå igenom hela flödet i bygglovsprocessen. Detta för att 
lära av varandra, gamla som nya medarbetare och för att bilda ett bra team.

Eftersom tillsynsarbetet tidigare varit eftersatt, finns det trots en ny tjänst på byggnadsinspektörssidan 
många öppna anmälningsärenden. Innan ett riktat tillsynsarbete sätts i verket måste därför anmälningsä-
rendena ha kommit i fas. En tillsynsplan är upprättad. 

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

Under 2016 har 133 trafikärenden tagits upp i myndighetsnämnden. Antalet lokala trafikföreskrifter som 
antagits i myndighetsnämnden är 128 stycken. Antalet tillfälliga lokala trafikföreskrifter som tagits på 
delegation är 112.

Sex ansökningar om strandskyddsdispens har handlagts under 2016. Utöver det har elva samråd hållits. 
Länsstyrelsen har fattat beslut om vilka områden som ska omfattas av utökat strandskydd och kommunen 
som har en annan syn på områdenas betydelse för strandskyddets syften har valt att överklaga beslutet. 

Ekonomi
Resultatet för myndighetsnämnden 2016 är ett underskott på 1,0 mkr. Underskottet på intäktssidan som 
befarades under hösten uteblev och istället blev det ett överskott på 0,1 mkr. Av underskottet avser 0,9mkr 
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kostnad för avgångsvederlag för bygglovschef, 0,1 mkr semesterlöneskuld och 0,1 mkr övriga kostnader. 
Underskott övriga kostnader beror främst på annonskostnader i samband med rekryteringar. 

Kostnad per bygglov 2016 var 15 993 kr jämfört med 10 639 kr 2015. Bygglovsenheten hade 2016 en 
täckningsgrad på 59,9 %, att jämföra med 80,7 % föregående år. Den låga täckningsgraden beror främst 
på kostnaden för avgångsvederlaget som inte täcks upp av intäkterna. 

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

För att minska antalet ärenden som behöver kompletteras ska smidiga och tydliga vägar till information 
på hemsidan skapas. Informationen ska vara relevant och tillräcklig för att erbjuda medborgarna en 24 
timmarsservice. Checklistor ska finnas som visar vilka handlingar som ska vara med i en ansökan om lov. 
Arbetet påbörjades 2016 och kommer att fortsätta under 2017.

Arbete med att se över taxan för bygglovsenhetens verksamhet utifrån SKL:s ”Underlag för konstruk-
tion av PBL-taxa 2014”, version juni 2016 har påbörjats. Samverkan kommer att ske med planenheten. 
Bygglovsenheten kommer att förbereda för e-tjänster genom införandet av nya verksamhetssystem. Det 
långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. Undersök-
ningar om huruvida det redan idag går att scanna in fler handlingar i nuvarande ärendehanteringssystem 
pågår.

Inom kontroll och tillsyn ska arbetet bedrivas enligt tillsynsplanen som påbörjades 2016.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

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

Antalet begäran om komplettering, jämfört med 2015, är oförändrat. 78 % av delegationsärendena kla-
ras under fem veckor. Genomsnittstiden från det att ansökan inkommit till att begäran om komplettering 
skickats är åtta dagar.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Prioritera och samordna företagsärenden genom att 
delta i en samordning av komplexa ärenden
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

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

Införa en planerad tillsynsverksamhet

Att hantera bygglovsprocessen och att få ihop ett arbetslag har varit prioriterat under året.  Under hösten 
och vintern har en enkät med rubriken ”Hjälp oss att bli bättre!” skickats ut tillsammans med bygglovs-
beslutet. 100 enkäter skickades ut och 34 enkäter har inkommit. Enkäten har skickats ut till samtliga 
sökanden under 1 november-31 januari. Resultatet visar att information till invånarna ska tydliggöras 
och förbättras, att ett behov av fler handläggare finns för att öka servicen, öka tillgängligheten och minska 
handläggningstiderna, utveckla hemsidan med bland annat en checklista för att få sitt ärende komplett. 
Mätningen visade 79 procents kundnöjdhet.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Kompetensutveckling ska säkras. Kompetensplaner 
upprättas i varje utvecklingssamtal

Frisknärvaron ska överstiga 97 %

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

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

Antalet inkommande lov är fortsatt högt. Ett antal stora lov har beviljats. En översyn av taxan för bygg har 
påbörjats. Täckningsgraden för 2016 blev 59,9 %. Den låga täckningsgraden beror främst på kostnaden 
för avgångsvederlag som inte täcks av intäkterna.
 
Personal
2016 har varit ett år med hög omsättning av personal då tidigare befattningshavare valt att sluta. Vissa 
tjänster har varit svåra att återbesätta då konkurrensen från andra kommuner och från den privata sek-
torn är stor. Under årets första två månader arbetade en bygglovsarkitekt/tillförordnad bygglovschef, en 
bygglovshandläggare, två byggnadsinspektörer (varav en arbetade endast under halva tertial 1), en kom-
munantikvarie, en nämndsekreterare, en registrator och två assistenter. I skiftet mellan tertial 1 och 2 
började en bygglovschef, en bygglovsarkitekt samt två byggnadsinspektörer. Då hade handläggningen av 
ärenden, under fler veckor på enheten, endast utförts av en handläggare och en inspektör. En bygglovs-
handläggare avslutade sin tjänst i augusti och en ersättare började i september. Registratorn avslutande sin 
tjänst i oktober, en ny tillträdde i september. Nämndsekreteraren avslutade sin tjänst i juli, ersättaren bör-
jade i oktober. En assistent gick på föräldraledighet i november, en vikarie ersatte henne i samma månad. 
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Bygglovschefen avslutade sin tjänst i september och en tillförordnad bygglovschef tillträdde i oktober och 
därmed var en bygglovsarkitekttjänst vakant. Mellan juli och december hade bygglovsenheten möjlighet 
att ha en praktikant som granskade bygglov. En timanställd bygglovshandläggare började i oktober (40 
procent).
På bygglovsenheten arbetade, i slutet av 2016, en tillförordnad bygglovschef, en timanställd bygglovsarki-
tekt (40 procent), en bygglovshandläggare, tre byggnadsinspektörer, en kommunantikvarie, en nämndse-
kreterare, en registrator och två assistenter. 

Frisknärvaron var 2016 97,2 % vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2015.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Antal bygglov 427 600 -173
Antal samråd 141 200 -59
Antal anmälan 100 50 50

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

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

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2016

Budget
2016

Avvikelse

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

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016 Avvikelse

Intäkter 502,6 483,9 18,7
Kostnader -572,9 -551,8 -21,1
(varav kapitaltjänst) (-136,1) (-132,0) (-4,1)
Summa -70,3 -67,9 -2,4

   
Verksamhet
Beredskap för hållbar tillväxt
Under våren fokuserades arbetet på fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad, bland annat ge-
nom dialog med länsstyrelsen. I juni antogs planen av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige måste 
varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. I december 2016 fattade kom-
munfullmäktige beslut om att Ystads kommuns översiktsplan inte längre är aktuell i alla delar. Samtidigt 
fattades beslut om att en ny översiktsplan för kommunen ska tas fram. 

I arbetet med fokus på byarna genomfördes en process i Sövestad och programmet godkändes av nämn-
den. Under året gjordes även urval, beslut och genomförande av åtgärder som ett resultat av årets utlysning 
av medel för fristående ansökningar. 

Planenheten arbetar kontinuerligt med ett drygt tjugotal detaljplaneärenden och under året har sju detalj-
planer antagits eller godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Bland dessa finns hotellet i kvarteret Friti-
den, skolan i Verkmästaren och bostäder i kvarteren Geijer, Högtrycket och Nektarinen. Sammanlagt har 
detaljplaner som medger cirka 170 bostäder antagits. Utöver det vann planen för Dammhejdan laga kraft, 
vilket säkerställer möjligheten att bygga 350-450 nya bostäder. Samråd har under 2016 också beslutats 
för ytterligare tre detaljplaner som kommer kunna skapa många nya bostäder; Västra Sjöstaden etapp 3, 
Urmakaren och Daggkåpan. Avdelningen har även fått åtta nya planuppdrag under året.

Planberedskapen för bostäder bedöms som mycket god, för handel som bristande och för industri som 
mycket god. Det saknas dock planlagd mark för småhus i Ystad. 

Inom GIS-verksamheten har stadsbyggnadsavdelningen i ett förvaltningsövergripande projekt arbetat 
fram en ny GIS-strategi för kommunen, som av kommunstyrelsen beslutats skickas vidare till kommun-
fullmäktige för antagande. 

Inom kart- och mätverksamheten har det varit en hög arbetsbelastning under året, med mätuppdrag för 
byggnation av flerbostadshus i Västra Sjöstaden och uppdrag inom nya exploateringsområden. Kart – och 
mätenheten har också haft många förrättningsförberedelser på uppdrag av Lantmäteriet.

I december 2016 färdigställdes ombyggnaden av den före detta disponentvillan i Köpingebro, den innehål-
ler nu åtta lägenheter som används till bostäder för nyanlända. Löparbanorna på Ystad idrottsplats fick ny 
beläggning under våren 2016. Byte av tak på idrottshallen Bollen påbörjades under hösten och beräknas 
vara klart februari 2017. Lokalerna för ”seniorernas hus” färdigställdes och invigdes under maj på Löde-
rupsgården och Göken i Ystad. Tillbyggnaden för nya personalutrymmen på Parkgymnasiet färdigställdes 
under hösten. Ystads bibliotek fick nytt tak under våren.

Området i Källesjö är färdigbyggt och inga tomter finns kvar. Senaste tillskottet i området är en förskola.

I Västra Sjöstaden etapp 2 har utbyggnaden av gator och VA påbörjats och alla tomter är reserverade. 
Bostäderna kommer att upplåtas med bostadsrätt och hyresrätt och når därmed flera olika målgrupper.
I Nybrostrand pågår arbetet med utbyggnad av infrastruktur för kommande bostadsområde, här finns 
det ett 60-tal villatomter och flera kvarter för radhus/kedjehus. Dessa tomter kommer att i en första etapp 
erbjudas till exploatörer och villatomtskön under första halvåret 2017.

Mark- och exploateringsenheten har föreslagit nya fribyggartomter i Hedeskoga och Kåseberga, samt 
tomter för flerbostadshus i Västra Sjöstaden, detaljplanearbete pågår. 
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Försäljning av kvarvarande industrimark i Västra industriområdet kommer att ske först under 2017, på 
grund av tidigare avhopp. Arbetet med att färdigställa nya Öja industriområde pågår för fullt och håller 
än så länge tidplanen. Området beräknas vara klart december 2017. Under hösten 2016 togs intressean-
mälningar för området och cirka 15 företag anmälde intresse. Tomtförsäljningen och kontraktskrivning 
förväntas kunna starta under hösten 2017. Arbetet med hamnprojektet har startat med besiktningar av de 
silobyggnader som kan komma att sparas för omvandling till bostäder.

Satsningar för miljömässig hållbarhet
Optimering av ett antal fjärrvärmevärmecentraler har utförts under året på bland annat Birgerskolan, 
Hamngatan 17, Gamla Rådhuset och Socialkontoret. Ventilationsaggregat har bytts mot moderna energi-
effektiva varianter på äldreboendet Löderupsgården, Parkens förskola i Köpingebro och dagcentralen på 
Hyllegatan. Förvaltningen har, på bland annat Edvinshemsskolan och Österportskolan, låtit genomföra 
optimeringar av värmeåtervinningskretsar i ventilationsaggregat på den typ av återvinning som flyttar/
återvinner värmen i frånluften till tilluften med hjälp av vätska. Det innebär i stora drag att man kontrol-
lerar/byter ut frysskyddsvätskan till en energieffektiv cirkulationspump och filtrerar/avgasar vätskan. 

Grusparkeringen i Kåseberga är hårt belastad under turistsäsong och löpande underhåll sker årligen. Un-
der 2016 utfördes större åtgärder som innebär att vattenavrinningen förbättrades och grusbeläggningen 
hårdgjordes. Trafiksäkerheten vid alla skolor i kommunen har även förbättrats genom att hastighetsgrän-
sen i anslutning till skolorna har sänkts till 30 kilometer per timme.

Framtagandet av cykelplanen pågår och arbetet beräknas vara klart under kvartal 1 2017.

Flera beslutade medborgarförslag har genomförts under året, en hinderbana i Svarte samt utegym i Nybro-
strand och Prosthagen. Djurminneslunden är i drift och under hösten har ett flertal husdjur begravts där.

Vattenplanen för Ystads kommun antogs av kommunfullmäktige i september och därefter kunde plane-
ringen av VA-utbyggnaden till Öja by påbörjas. Entreprenaden beräknas påbörjas i mars 2017 och kom-
mer att ske i samförläggning med Trafikverkets ombyggnad av väg 19.

Under året färdigställdes etapp 1 av förnyelseunderhållet av vattenledningsnätet i Sandskogen. Omlägg-
ningen av vattenledningsnätet planeras ske etappvis under fem års tid och etapp 2 omfattar cirka 80 stu-
gor. Informationsmöte hölls med berörda stugägare i november och arbetet beräknas påbörjas i januari 
2017 i egen regi.

En ny renhållningsordning (Avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering) har antagits av kommun-
fullmäktige. Avfallsplanen innehåller gemensamma fokusområden och effektmål för regionen till år 2020;

• SITA - containertransport (avfall och VA)
• Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder
• Hållbar sortering med ökad återvinning
• Hållbar hantering för en renare miljö

Avfall Sveriges metod för att förebygga avfall i kommunal verksamhet har testats och utvecklats i sam-
verkan med tre kommunala organisationer, Helsingborgs stad, Gästrike återvinnare och Ystads kommun. 
Syftet var att utveckla metoden, synliggöra framgångsfaktorer och fallgropar samt skapa goda exempel 
på förebyggande av avfall. Det kommunala bostadsbolaget Ystadbostäder har, genom projektledning av 
avfallsenheten, deltagit i utvecklingsarbetet för att minska sitt avfall. Genom att arbeta med att förebygga 
verksamhetens avfall visar man vägen, minskar sina kostnader, förbättrar arbetsmiljön och kan nyttja sina 
resurser effektivare och målet var att inspirera och engagera andra att göra detsamma. 

Vi Håller Rent-kampanjen är ett bra verktyg för kommuner som vill engagera sina invånare för en renare 
kommun, att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka sin närmiljö till det bättre och skapa en stolthet 
över platsen vi bor på. Under Ystads officiella skräpplockarveckor deltog i år fler än tidigare.

Inom fokusområdet hållbar sortering med ökad återvinning är ett av målen att år 2020 ska nedskräp-
ningen vara mindre än 2016. Två skräpmätningar, nollvärdesmätningar, har utförts i kommunen för få ett 
utgångsläge.
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Kommunala entreprenader
• Nemi Syd - Strandstädning och städning av offentliga toaletter
• Svensk Markservice - gräsklippning
• NCC – beläggningsarbeten
• Björntjänst, Trädgårdsanläggning och Peab - mindre anläggningsarbete
• Mobiltoalett Kust - slamsugning av dagvattenbrunnar
• Gustav Nilsson - kantklippning
• Kenneths Gräv - maskintjänster (VA)
• Tobias Bentssons Gräv - maskintjänster (gata och park)
• Hagströms transport AB - transporttjänster
• SITA - containertransport (avfall och VA)
• QB Svensk linjemålning - väglinjemålning
• Utetjänst - ogräsbehandling
• Jörgen Mårtenssons gräv - tångrensning
• Suez - containertrensporter avfall
• Ystads trädgårdsanläggning AB - mindre anläggningsarbete, snöröjning
• PEAB - anläggningsarbete

Hållbar kosthållning och giftfri vardag
Kost- och lokalvårdsavdelningen har under året medverkat i projektet ”kemikaliesmart vardag” tillsam-
mans med kultur och utbildningsförvaltningen. Behovet av språkpraktikplatser visade på en ökning under 
årets första hälft, avdelningen arbetade fram en tydlig process inom verksamheterna och stod redo att 
erbjuda sex praktikplatser under 2016. Redan i april fylldes platserna och efter avslutad språkpraktik sågs 
en möjlighet till framtida arbetskraft. Vid årets slut hade inga nya förfrågningar om språkpraktik inkom-
mit. Under året har avdelningen tillsammans med representanter från avdelningen för hållbar utveckling, 
samt förvaltningarna kultur och utbildning respektive social omsorg arbetat med policyn hållbar matut-
veckling, som antogs i kommunfullmäktige i mars. Arbetet med att fastställa riktlinjer för skola, förskola 
och fritidshem gällande 2016-2020 har påbörjats. 

Arbetet med framtagande av pris och avtalsmodell har fortsatt under 2016. Syftet med pris och avtalsmo-
dellen är att gemensamt tydliggöra ett basutbud på de interna tjänsterna, den service som finns idag. Målet 
är att fastställa modellen hösten 2017.

Ekologiska måltider serveras i den utsträckning kostenheten klarar med den prissättning som tillämpas i 
dagsläget. Samhällsbyggnadsnämnden satte målet att under 2016 skulle enheten klara 20 procent i befint-
lig budget, vilket uppnås. I klimat och energistrategin ingår målet att år 2020 köper Ystads kommun in 35 
procent ekologiska livsmedel. 

Projektet samordnad varudistribution sker i samarbete med Tomelilla och Simrishamns kommuner, detta 
har möjliggjort att små leverantörer har kunnat sluta avtal med kommunerna, syftet var att minska trans-
portkostnaderna när leverantörerna endast behöver åka till ett leveransstopp. Avdelningen har inte kun-
nat se en sänkning av livsmedelspriserna på övriga varugrupper när transportkostnaderna minskat för 
leverantörerna. Under året har avdelningen haft en ansträngd ekonomi på kostenheten, detta kan härledas 
till ökade fasta kostnader för distribution/logistik-organisationen, något som behöver beaktas i framtida 
upphandlingar för att enheten ska ha möjlighet till bibehållen budget i balans. 

Under 2016 har arbete med projektet ”Senior äldre blir yngre” fortsatt, vilket är ett delmål för att sätta 
fokus på seniorrestaurangernas utbud och kvalitet. Syftet med projektet är att kunna följa de förändringar 
som sker, till exempel syns en förändring av inköpsmönstret. Restaurangerna introducerade under året en 
gemensam rullande meny som ökar utbudet för matgästerna att välja mellan olika maträtter inom de fyra 
seniorrestauranger. 

Lokalvårdsenheten har arbetat fram ”Ystad kvalitet”, ett redskap som ska användas i pris och avtalsmo-
dellen. Systemet ska mäta överenskommen kvalitet mot leverans, vilket ger god möjlighet till uppföljning. 
Enhetens satsning på doseringssystem i alla verksamheter bidrar till en minskad kemikalieanvändning. 
Lokalvården städar med torra städmetoder vilket bidrar till god arbetsmiljö i form av minskad kemika-
liehantering.
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Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på 2,4 mkr. I resultatet ingår reavinster vid fastighets-
försäljningar av Glemmingebro skola samt Snibben 1, på 0,6 mkr. Nämndens resultat exklusive reavinster 
uppgår till minus 3,0 mkr.

Administration och utveckling redovisar ett överskott på 1,0 mkr. Överskottet hänförs främst till kollek-
tivtrafiken samt att förvaltningschefstjänsten var vakant under några månader.

Stadsbyggnadsavdelningen avslutar året med ett överskott på 1,1 mkr, varav plan och GIS 0,9 mkr och 
kart och mät 0,2 mkr. Överskott finns främst inom översiktsplanering där arbetet med ny översiktsplan 
fick stå tillbaka för dialogen kring fördjupningen för Ystad. Överskott finns också inom stadsmiljöpro-
grammet på grund av att upphandling av konsult inte hann göras under 2016. Överskotten täcker upp 
underskott inom detaljplaneringen som främst beror på att många detaljplaner just nu är i ett skede där 
kommunen har mycket kostnader för konsultarbete. Överskott på kart och mät beror på att mer arbete 
utförts vilket lett till ökade intäkter. 

Fastighetsavdelningen redovisar vid årets slut ett underskott på 7,7 mkr inklusive reavinst på 0,6 mkr som 
avser försäljning av två fastigheter (Snibben 0,2 mkr och Glemminge 0,4 mkr). Underskottet härleds främst 
till larm, bevakning, tagg- och passersystem samt försäkringskostnader på 9,6 mkr. Kommunen har utifrån 
en beslutad larmstandard tecknat nya avtal som har gett högre kostnader än vad som kunde förutses när 
budgeten lades. Inför 2016 gjordes en förändring i budgetupplägget då det infördes komponentavskriv-
ningar. För fastighetsavdelningen resulterade det i en flytt av budgetmedel för planerat underhåll från 
driftsbudget till investeringsbudget. I slutet av året uppdagades att det funnits oklarheter i det nya bud-
getupplägget för planerat underhåll, vilket fått till följd att underhållsåtgärder konterats fel och bidragit 
till ett underskott på 1,2 mkr. Därav har underskottet inte upptäckts vid ekonomiska uppföljningar under 
året och därför inte redovisats. Därmed har heller inte de ökade kostnaderna fullt ut parerats utan planerat 
underhållsarbete inom kommunens fastighetsbestånd har tidigarelagts när resultatprognosen sett positiv 
ut. Det har under året också genomförts energioptimeringar, vilka prognostiserats att täckas av minskade 
kostnader till följd av minskad energiförbrukning. Avdelningen har under hösten utfört energioptime-
ringar som ännu inte gett någon effekt, det bidrar till underskottet med 0,9 mkr. Ytterligare underskott 
kan härledas till en omflyttning av budgetmedel till kultur och utbildning för fritidsanläggningar 0,5 mkr, 
samt kapitaltjänstkostnader 0,6 mkr, hänförda till nämndsinvesteringar som inte täcks av budgetmedel. 
Överskott finns på intäktssidan 3,7 mkr, till följd av nya hyresintäkter som inte budgeteras eftersom de 
tillkommit under året. Positivt resultat finns på löpande underhåll med 0,8 mkr samt personalkostnader 
och övriga kostnader med 0,6 mkr. I det totala underskottet ligger även driften av Sockerbruksområdet i 
Köpingebro. Eftersom fastigheterna där står utan hyresgäster belastar de årligen avdelningen med cirka 
2,0 mkr utan att generera intäkter

Tekniska avdelningen har ett överskott på 3,2 mkr vid årets slut. Överskott finns på gaturenhållning, gatu-
belysning, parkenheten och trafikenheten. Överskott på gaturenhållning beror främst på vakant tjänst, ga-
tubelysningen på grund av lägre elpriser och lägre investeringstakt under året, parkenheten beror på bland 
annat vakant parkchef under några månader samt att mer arbete utförts än budgeterat och trafikenheten 
har fått in mer parkeringsavgifter än budgeterat. Avfallsenheten har ett underskott på 2,0 mkr vilket mins-
kar den kortfristiga skulden till 0,4 mkr. VA-enheten har ett underskott på 4,3 mkr som beror på mindre 
intäkter än prognostiserat och högre kostnader för avyttring av orötat slam, samt höga kostnader för 
tömning och rengöring av rötkammare inför ombyggnaden. Hög sandhalt i slammet gjorde att det inte 
gick att tömma så mycket slam via centrifugen utan det fick istället torrsugas med hjälp av sugbil. För att 
minska avvikelse på intäktssidan framöver kommer taxekalkylen att ses över. Arbete med utveckling av 
kalkylen har skett de senaste tre åren men med flera stora investeringar i framtiden krävs en mer detaljrik 
kalkyl. VA-enhetens underskott minskar den långfristiga skulden till 3,4 mkr. 

Kost- och lokavårdsavdelningen redovisar ett nollresultat. 
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Framtid
Under de kommande åren kommer arbetet med den nya översiktsplanen att utgöra en stor del av stads-
byggnadsavdelningens arbete. Utöver det är det viktigt att arbetet med framförallt de prioriterade detalj-
planerna, med stor påverkan på bostadsförsörjningen, fortskrider. Under 2017 kommer avdelningen även 
påbörja arbetet med planprogrammet för omvandlingen av hamnområdet. 

Det ser ut att vara ett fortsatt högt tryck på både investerings- och exploateringsprojekt inom gatu- och 
stadsmiljö de kommande åren. Flera stora och nya bostadsområde ska byggas i kommunen samtidigt 
som befintlig infrastruktur har behov av förnyelse. Ett stort projekt som kommer att behöva genomföras 
inom kort är ombyggnationen av Stora Östergatan. Kommunen måste också tidsanpassa investeringar i 
ombyggnader av gaturum till Skånetrafikens satsning på regional superbuss samt till Trafikverkets satsning 
på Ystads stationsområde för att maximera positiva effekter av förbättrad kollektivtrafik.

Kommunen har en helt ny Avfallsplan med nya fokusområden och mål till år 2020 att arbeta mot. Hand-
lingsplan ska tas fram. Kommunikation via olika kanaler är liksom tidigare viktigt för avfallsenheten för 
att nå ut med information och verka för en beteendeförändring så att avfall förebyggs.

En handlingsplan har tagits fram för att uppdatera vattenskyddsområde och föreskrifter för Ystads kom-
muns vattentäkter. Under 2016 upphandlades konsulttjänster för att i fas 1 upprätta ett tekniskt underlag 
som därefter i fas 2 kommer att ligga till grund för samråd och för länsstyrelsens fastställande av vatten-
skyddsområde och föreskrifter. Tidplanen för upprättande av tekniskt underlag är beräknad till mellan ett 
och ett halvt och två år.

För att kunna hantera eventuella störningar i dricksvattenförsörjningen från Nedraby vattenverk behövs 
en god reservvattenförsörjning. Under 2017 kopplas Stora Herrestads vattentäkt samman med Nedraby 
vattentäkt och kommer därefter att fungera som reservvattentäkter för Nedraby vattentäkt och även ut-
göra en resurs för framtida vattenbehov.

I Vattenplanen pekas klimatanpassning ut som en viktig framtidsfråga för kommunen. Klimatföränd-
ringarna kommer högst troligen medföra att risken för extremväder ökar med tillhörande problem för 
viktiga samhällsfunktioner. Översiktsplanen tar upp klimatanpassningen genom att peka ut platser som 
är olämpliga att bebygga ur ett översvämningsperspektiv. Denna analys avser kommunen fördjupa till 
ett mer konkret planeringsverktyg, för hur mer nederbörd ska hanteras i befintliga områden. Kommu-
nen behöver öka sin kunskap om var och hur omfattande översvämningar det skulle bli vid ett mycket 
kraftig eller långvarigt nederbördstillfälle och/eller i kombination med höga havsnivåer. Översvämningar 
och höga ytvattennivåer hänger ofta ihop med ett överbelastat ledningsnät och detta behövs utredas och 
belysas. Resultatet kan sedan ligga till grund för stads- och bebyggelseplaneringen, samt om det behöver 
vidtas konsekvensreducerande åtgärder. En översvämningskartering är även ett viktigt underlag för dag-
vattenstrategi och dagvattenplan. 

Det finns också ett behov av att upprätta en dagvattenstrategi för kommunen. I dagvattenstrategin kom-
mer dagvattenfrågor för befintliga områden samt exploateringsområden att behandlas för att en hållbar 
dagvattenhantering ska uppnås genom rening och fördröjning. Denna strategi kommer därefter att reali-
seras i en dagvattenplan som beskriver de åtgärder som det finns behov av. 

Som en del i verksamhetsutvecklingen under 2017 kommer rutiner för resultatuppföljning och kontroll på 
framför allt fastighetsunderhåll respektive investeringsprojekt prioriteras. För att hantera ökade kostnader 
till följd av ökade myndighetskrav kan kommunens hyresnivåer behöva ses över.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

1 % befolkningsökning • Ta fram detaljplaner i en takt som motsvarar behovet 
av bostäder och som möter marknadens behov 
• Upplåta kommunal mark för bostadsbebyggande 
som bidrar till det bostadspolitiska målet att produ-
cera 150 nya bostäder per år

• Nämnden ska försälja 5 000 m2 industrimark 2016 
och förbereda för en försäljning av 15 000 m² 2017 
och framåt                   
• Ta ställning till ett besökscentrum i Kåseberga efter 
färdigställandet av utredningen       
• Ta fram ett program för en tillgänglig och attraktiv 
stadsmiljö                

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

• Vid planerad nybyggnation i nämndens regi ska möj-
ligheten till konstnärlig utsmyckning beaktas

Försäljning av kvarvarande industrimark i Västra Industriområdet kommer att ske först under 2017 på 
grund av tidigare avhopp. Arbetet med att färdigställa nya Öja Industriområde pågår för fullt och än hål-
ler tidplanen.

Ärendet om besökscentrum i Kåseberga fortsätter genom att dialog pågår med aktörer som kan tänkas 
bedriva näringsverksamhet på plats, kombinerat med ett besökscentrum. Direktiv för en översyn av 
stadsmiljöprogrammet har tagits fram och revideringen planeras att ske 2017.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Demokrati och delaktighet för alla Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader

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

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen föra en konti-
nuerlig strategisk planering
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Bidra med resurser för att erbjuda tidiga kundmöten 
där komplexa företagsärenden prioriteras och sam-
ordnas

Kommunala sommarjobb ska erbjudas

Kostenheten hade under sommaren nio ungdomar som arbetade i köken. Fastighetsavdelningen tog emot 
fem ungdomar, tre till Marinan småbåtshamnen och två till fastighetsskötsel i Köpingebro. Stadsbyggnad 
tog emot en sommarpraktikant. Tekniska avdelningen hade 33 stycken ungdomar som arbetade under 
sommaren.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Nämnden ska arbeta med förbättrad service och be-
mötande inom förvaltningens verksamhetsområden

Ta fram process för exploatering – från detaljplan till 
byggfärdig mark, med riktlinjer för markanvisning, ge-
nomförandeavtal och marknadsföring

Fortsätta utveckla Ystadstandarden för att tillhanda-
hålla fastigheter till kommunens verksamheter som 
förbättrar deras möjlighet att bedriva verksamhet och 
nå verksamhetsmål

Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som till-
godoser skolans och omsorgens behov och måluppfyl-
lelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljö-
mässiga mål.

Översyn av exploateringsprocessen är i sitt slutskede. Som en del i framtagandet planeras för ett dialog-
möte med exploatörer för att säkerställa att den process som kommunen föreslår möter deras behov. Pro-
cessen beräknas kunna redovisas och beslutas av nämnden under våren 2017.

Pris och avtalsmodellarbetet är ännu inte klart utan fortsätter i samverkan med kultur och utbildnings- och 
social omsorgsförvaltningarna under 2017.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Frisknärvaron ska öka, nämnden ska sträva mot 97 %

Frisknärvaron var totalt 93,5 procent, det vill säga marginellt lägre än 2015. Handlingsplaner har tagits 
fram och tillämpas på respektive verksamhet. 
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Arbetet med vattenplanen ska vara klar under 2016

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

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

• En handlingsplan ska tas fram för att uppdatera vat-
tenskyddsområden för Ystads kommuns vattentäkter
 • Kemikalieanvändningen ska minska inom lokalvår-
den

Förse en fastighet med solenergi under 2016

Ta fram en avfallsplan som fastställs av kommunfull-
mäktige som utgår ifrån de prioriterade miljömålen

Färdigställa en cykelplan med förslag på förbättringar 
i trafikmiljön för cyklister

Framtagandet av cykelplanen pågår och beräknas vara färdig under första kvartal 2017.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Målsättningen är att planerade investeringar ska utfö-
ras enligt plan och 100 % vara upparbetat/genomfört

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

Upparbetad investeringsvolym uppgår till 62 %. Planerade projekt pågår enligt plan, men resurserna inom 
förvaltningen, delvis till följd av vakanser på projektledartjänster på tekniska avdelningen, har inte räckt 
till att fullfölja alla investeringsprojekt. Det primära målet om ökad befolkning och bostadsutbyggnad i 
takt med denna har gjort att exploateringsprojekt har prioriterats.
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Frisknärvaron var för 2016 93,5 procent vilket är en försämring med 0,5 procentenheter jämfört med 
2015.

På grund av den ökade mängden investerings- och exploateringsprojekt har tekniska avdelningen anställt 
byggledare, projektledare, trafikplanerare samt en assistent. Under hösten erbjöds säsongsanställda helårs-
anställningar. Tjänsterna annonserades internt i kommunen och de som har sökt har erbjudits helårsan-
ställningar med start mars 2017. 

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Fastighetsavdelningen
Fastighetsunderhåll 153 150 3
Mediaförsörjning (kr/kvm) 130 146 -16
Mark- plan- och exploatering
Tecknade köpeavtal privatpers 25 25 -
Försåld industrimark, kvm 5 000 5 000 -
Markanvisning exploatör 60 60 -
Stadsbyggnad
Antal antagna/godkända detaljplan 7 8 -1
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 1 - 1
Antal pågående detaljplaner 25 25 -
Antal program 2 1 1
Antal förrättningsförberedelser 18 10 8
Antal husutsättningar 109 50 59
Antal grundkartor 9 8 1
Antal nybyggnadskartor 78 70 8
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 123 6 900 223
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv. 249 240 9
Mängd matavfall, ton 1 129 1 400 - 271
VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 914 357 2 800 000 114 357
Antal kbm sålt vatten 2 250 314 2 200 000 50 314
Kost och lokalvårdsavdelningen
Antal portioner, skola, förskola (lunch) 632 118 600 000 32 118
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pensionärer 31 623 25 000 6 623
Antal portioner, äldreomsorg, matdistribution 45 866 44 000 1 866
Inköp av ekologiska livsmedel i % mot totala livsmedels-
budgeten för- och grundskola

20 % 20 % -
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,8 -0,8 -
Admin och utveckling -3,4 -4,4 1,0
Fastighetsavdelningen -7,0 0,7 -7,7
Stadsbyggnad -5,7 -6,8 1,1
Teknisk avdelning – trafik 4,1 3,8 0,3
Teknisk avdelning – gata och park -50,7 -53,6 2,9
Teknisk avdelning – avfall 0,0 0,0 -
Teknisk avdelning – VA 0,0 0,0 -
Kost- och lokalvård -6,8 -6,8 -
Summa -70,3 -67,9 -2,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2016

Budget
2016

Avvikelse

Energieffektivisering -4,8 -3,6 -1,2
Planerat fastighetsunderhåll -10,8 -11,0 0,2
Ystad Arena -84,2 -134,5 50,3
Ystad Arena, Bowlinghall -16,9 -17,3 0,4
Backaskolan ombyggn kök -10,9 -18,4 7,5
Samlingsprojekt beläggning -6,9 -7,6 0,7
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -53,8 -62,8 9,0
VA-utbyggnad -1,5 -29,8 28,3
Övriga investeringar -45,2 -93,8 48,6
Summa -235,0 -378,8 143,8

• Asfalteringar pågår enligt asfaltplanen, men alla planerade arbeten är dock inte utförda. Detta beror 
på att ledningsägare inte hunnit med respektive arbete under mark. Asfaltsplan för 2017 är framtagen.

• Sjöhög avloppsreningsverk invigdes i november och är nu färdigställt och rustat att ta emot och rena 
avloppsvatten från både Ystads och Skurups kommuner. Sjöhög är ett toppmodernt avloppsrenings-
verk som säkrar kommunens tillväxt och allt högre ställda miljökrav en lång tid framöver.

• Planeringen av VA-utbyggnaden till Öja by har påbörjas. Entreprenaden beräknas påbörjas i mars 
2017.

• Regementsgatan ska byggas om för att på ett bättre sätt knyta samman centrum med regementsom-
rådet. Synpunkter och önskemål har inhämtats från kommunens medborgare och näringsidkare och 
trafikkonsekvensanalys pågår. Upphandlingen av projekteringen av gatan pågår och byggnation be-
räknas påbörjas under hösten 2017.

• Under året startades den första solcellsanläggning som är placerad på Bellevuehemmet och täcker en 
yta på 290 kvadratmeter, anläggningen producerar cirka 45 000 kWh årligen.

• Fastighetsavdelningen har arbetat med att färdigställa B-hallen, vilken stod klar under december 2016, 
verksamheten påbörjas i januari 2017. Det som återstår av arena projektet är att färdigställa gymmet 
samt en del markarbeten. Detta beräknas vara klart i maj 2017.

• Ombyggnationen av Backaskolans kök startade hösten 2016, beräknas vara klart april 2017.
• Bowlinghallen stod klar för invigning i slutet av november 2016.
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För stora projekt som löper över flera år blir det ibland revidering över hur utgiften mellan åren fördelas. 
Därför behöver ofta budgetmedel flyttas mellan åren. De projekt med störst budgetöverskott på tekniska 
avdelningen är Regementsgatan, Dragongatan, Oskarsgatan parkering, ombyggnad av avloppsreningsverk 
samt VA-utbyggnad. Ombyggnaden av Regementsgatan påbörjas under 2017 därför blir det för 2016 ett 
stort budgetöverskott som flyttas med till 2017. Likaså gäller för Dragongatan där ombyggnation plane-
ras starta efter sommaren 2017. För Oskarsgatan parkering pågår projektering därför har inte budgeten 
förbrukats 2016. För ombyggnaden av avloppsreningsverket finns det mindre arbeten kvar och kostnader 
som kommer, därför flyttas budgeten med till 2017. Utbyggnaden av VA har inte kunnat påbörjas innan 
vattenplanen var antagen men det har legat budget varje år från 2014 därför blir det ett överskott som 
flyttas med till nästkommande år. 

Ombyggnaden av marinan projekterades under hösten 2016 och byggs under våren 2017. Ystad Arena är 
pågående projekt som löper över flera år, vilket även projektet Norreportskolan, effektiv luftbehandling 
gör, därför omdisponeras medel för dessa projekt. Takrenovering på gamla sporthallen pågår och på grund 
av väderomständigheter blev projektet inte klart under 2016. Ombyggnaden av Backaskolans kök är 
också pågående och klart under våren 2017. Medel för projektering till ett nytt gruppboende LSS för 2016 
fördröjdes på grund av ändringar i detaljplanen. Avseende av renovering kontorsbyggnad sockerbruket 
har inte alla medel nyttjats under 2016.

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt Utfall totalt 
t o m 161231

Budget
totalt

Prognos
totalt

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -18,0 -44,5 -44,5 -
Ystad Arena -500,1 -505,0 -505,0 -
Ystad Arena, Bowlinghall -16,9 -17,3 -17,3 -
Ystads framtida vattenförsörjning -207,5 -210,0 -208,9 1,1
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -175,5 -185,5 -185,5 -
VA-utbyggnad -1,7 -55,0 -55,0 -
Summa -919,7 -1 017,3 -1 016,2 1,1
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Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse

Intäkter 245,6 64,1 181,5
Kostnader -818,8 -637,7 -181,1
(varav kapitaltjänst) (-2,4) (-2,1) (-0,3)
Summa -573,2 -573,6 0,4

   
Verksamhet
Förvaltningschef, kansli och verksamhetsstab
Under senare delen av året intensifierades arbetet med att utveckla ledningssystemet för kvalitet. Det inne-
bär att förvaltningens viktigaste processer och rutiner tydliggörs. Målet är att förvaltningen och nämnden 
ska få en bättre överblick på hela organisationen för bättre styrning och ledning. Nytt för året är att 
en kvalitetsberättelse tagits fram med fokus på avdelningarnas förbättringsområden. Under året har det 
genomförts en fördjupad samverkan på flera verksamhetsnivåer med anledning av nytt hälso- och sjuk-
vårdsavtal. Arbetet har bland annat mynnat ut i en ny samverkansorganisation. Förvaltningschefen ingår i 
tjänstemannaberedningen och ansvarar för att förbereda kallelser inför de politiska delregionala träffarna 
i Sydöstra Skåne (SÖSK). Psykiatrisamarbetet inom SÖSK fortgår som tidigare och nya planer med riktade 
insatser för psykisk ohälsa (PRIO) har tagits fram. Verksamheten är fortfarande helt statsfinansierad, 
under året har en brukarsamordnare (BISAM) tillsvidareanställts. Förvaltningschefen representerar SÖSK 
i socialchefsrådsnätverket som organiseras via kommunförbundet samt är ledamot i föreningen Sveriges 
Socialchefer. Den interna samverkan med BUSO har fördjupats under året i och med projektet 1+1=3. 
Förutom satsningen att arbeta med skolfrånvaron har en modell för strategisk samverkan på kommunled-
ningsnivå tagits fram.

Funktionsnedsatta och socialpsykiatrin
Under 2016 har verksamheten satsat på ett utvecklingsarbete som bygger på specialpedagogik. Regeringen 
har tilldelat medel för kunskapssatsning. Under hösten utbildades 130 stödassistenter och av dessa erhöll 
112 ett godkänt betyg på 200 gymnasiepoäng specialpedagogik. 

Verksamheten har använt sig av verktyget Pict-O-Stat för att undersöka brukarnas synpunkter på verk-
samheten. När det framkommer oklarheter eller förbättringsområde går frågan över till ”Delaktighets-
modellen”, en evidensbaserad metod som Kommunförbundet Skåne tagit fram. Under 2016 har olika 
slingor inom Delaktighetsmodellen på enskilda verksamheter genomförts med brukarna för att öka deras 
inflytande och delaktighet. I verksamheten finns fem utbildade vägledare. 

Det har genomförts en översyn av rutiner och riktlinjer kring beslut och verkställighet inom Boendestödet. 
Rutinerna och riktlinjerna är anpassade utifrån gällande lagstiftning och vägledningen ”Det är mitt hem” 
som Socialstyrelsen gett ut, samt till de insatser som efterfrågas av brukarna. 

Vid utgången av 2016 fanns det 50 ärenden med personlig assistans och av dessa är fem enbart kommunens 
med fullt kostnadsansvar. I de övriga 45 ärenden har kommunen ett kostnadsansvar enligt lag för de 20 
första timmarna i veckan. Kommunen är utförare i två ärenden och har sammanlagt 25 olika företag som 
samarbetspartner till resterande 48 ärenden. Här tillkommer ökade kostnader för kommunens grundan-
svar för sjukvikarier i privat utförd verksamhet och entreprenad och för tillfälligt utökade assistansbehov, 
till exempel vid semesterresor. 

Individ och familjeomsorgen
I likhet med 2015 har verksamheten haft fokus på att lösa boendefrågorna, främst utifrån bosättnings-
lagstiftningen som trädde i kraft i början av året. Detta innebar att kommunen skulle erbjuda boende till 
personer som getts permanent uppehållstillstånd, för året 95 personer. I jämförelse med föregående år har 
antalet nyanlända ensamkommande barn och ungdomar stannat av. Det innebär dock ett fortsatt arbete 
med de ensamkommande som fortfarande är inom kommunens försorg. Under senare delen av året star-
tade ett nytt boende för ensamkommande upp som drevs av enskild entreprenör. Dock uppstod snart ett 
flertal brister vilket innebar att kommunen fick säga upp avtalet med omedelbar verkan. En tvist föreligger 
mellan kommunen och entreprenören.
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Försörjningsstödet har fortsatt att minska. Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbets-
löshet var 39,4 %, sjukskrivna med läkarintyg 14,5 %, sjuk- och aktivitetsersättning 5,8 %, arbetshinder 
av sociala skäl 18,4 %. Det är den senare gruppen som ökar i förhållande till tidigare år.

Inom barn- och familjeenheten har det skett en ökning av antalet inkomna anmälningar från 458 (2015) 
till 583 (2016). Däremot har antalet inledda utredningar minskat från 146 (2015) till 127 (2016). Antalet 
placeringar utanför det egna hemmet har sjunkit från 65 (2015) barn till 50 (2016) barn. Inom förebyg-
gande arbetet har två Cope-kurser för föräldrar med barn 3-11 år genomförts och en anpassad Cope-
variant för tonåringar. Det har även genomförts två Macken-grupper för barn i familjer med känslomässig 
sjukdom.

Inom rådgivningsbyrån genomfördes en omorganisering i början av året med anledning av ökade place-
ringskostnader. Målet var att skapa förutsättningar till att arbeta ännu mer med riktade insatser på hem-
maplan, bland annat genom att organisera sig i team. Det har redan gett resultat genom ett minskat antal 
placeringar.

Under året har verksamheten erhållit statsbidrag för att utveckla arbetet med våld i nära relationer. Det 
har genomförts utbildningar i ett nationellt riskbedömningsinstrument, rutiner har tagits fram samt att 
samverkansformerna utvecklats och förstärkts. 

Vård och omsorg
Antalet brukare med omfattande insatser inom hemtjänsten har ökat under året, vilket har medfört ökade 
kostnader och att budgeten för resursfördelningen inte räckt till. Hemtjänsten använder fortsatt plane-
ringsverktyget Laps Care. Verktyget gör att verksamheten kan följas bland annat när det gäller den direkta 
brukartiden. Kontinuitet är en viktig kvalitetsindikator för brukarna. Enligt öppna jämförelser ligger 
verksamheten i samma paritet som rikssnittet 15 personer under en 14 dagars period. 

De särskilda boendena har haft en låg beläggning varför man under en period har stängt enheter för att 
kunna dra ner personalresurser. Seniorernas Hus på Göken och Löderupsgården, invigdes i maj månad och 
verksamheten börjar ta form i samarbete med seniorer och samordnare. 

Personalsituationen har varit fortsatt svår vilket medfört övertidsarbete för ordinarie personal. Statliga 
stimulansmedel har förstärkt verksamheten framförallt på två särskilda boenden. Arbetsmiljöverket har 
haft tillsyn på fyra av våra enheter och ett arbetsmiljöarbete har gjorts för att rätta till de brister som på-
pekades. 

Avdelningen har under året, i samarbete med Forum Ystad, haft ett 30-tal personal i distansutbildning till 
undersköterska. En stor satsning har gjorts för att samtlig personal inom hemtjänsten ska få utbildning 
kring nutrition. Utbildningen ”Bra mat för äldre” har arrangerats av regionen. I övrigt har personal ge-
nomgått de utbildningar som ligger löpande i utbildningsplanen för Vård och Omsorg.

Hälsa och stöd
Antalet multisjuka äldre har ökat under året vilket inneburit att verksamheten anställt fler sjuksköter-
skor samt utökat med yrkesgruppen undersköterskor. Avdelningen har genomfört kompetensutveckling 
bland annat inom vård av äldre och demens. Det har genomförts en journalgranskning som visade på en 
förbättringspotential då dokumentation utgör en viktig del för att kvalitetssäkra insatserna. Under året 
har det skett en ökning av antalet patienter som har behov av hjälpmedel vilket hänger samman med den 
demografiska utvecklingen. Handläggarna för Bostadsanpassningsbidrag har genomfört en uppföljning 
via enkät som har vänt sig till personer som fått bidrag. Resultatet visar på att 31 % är helt självständiga 
efter anpassningen och 40 % behöver mindre hjälp än tidigare. 

Inom myndighetsfunktionen ligger antalet ansökningar för 2016 ungefär på samma antal som tidigare 
år. Arbetsbelastningen har upplevts som hög under större delen av året och uppföljningar vid framförallt 
särskilt boende har inte genomförts som önskat. I början av året påbörjades ett utvecklingsarbete med att 
se över arbetsfördelningen i syfte att frigöra mer tid till hembesök och dokumentation. Arbetet innebar 
även att styrdokument uppdaterades, det togs fram en handläggnings checklista samt ett dokument med 
beskrivning på hela handläggningsprocessen. Riktlinjer för biståndshandläggning anpassade efter indivi-



So
ci

al
nä

m
nd

82

So
ci

al
nä

m
nd

83

dens behov i centrum (IBIC) har också påbörjats och kommer att fortsätta under 2017. Enheten är numera 
uppdelad i tre team och en koordinator. Ett inkommande team som är kopplade till geografiskt område. 
Ett team med demensinriktning och särskilt boende samt ett team för samordnade vårdplaneringar samt 
uppföljningar efter hemgång från lasarettet och vid stödenheten. Koordinatorn ansvarar för telefontiden, 
som i samband med översynen utökades till två timmar per dag. Enheten medverkar även i arbetet med 
att upprätta ett kvalitetsledningssystem för handläggningsprocessen, vilket beräknas vara klart i början 
på 2017.

Under 2013 infördes en nollvision för medicinskt färdigbehandlade, något som under 2016 inte uppnåtts. 
Orsaken till detta är brist på korttidsplatser, tröghet i utflödet från stödenheten av brukare som beviljats 
särskilt boende, dåligt utrustade lokaler som inte alltid gör att det finns lämpliga rum, integreringen av 
växelvård som ska verkställas inom ramen för 20 platser, för tidsmässigt långa beslut som försvårar hem-
gång och tillfälliga brister i uppföljningar av beslut.  

Stödenheten som 2016 organiserades inom avdelningen har fortsatt ett arbete med att säkra de interna 
processerna. Fortfarande är det ett stort problem med att man stannar kvar allt för länge på stödenheten 
efter att beslut om särskilt boende fattats. Utsiktens verksamhet har analyserats under hösten och från och 
med mars 2017 kommer verksamhetens olika delar att förtydligas och träningsverksamheten ska utvecklas 
utifrån framtida behov med utgångspunkt från bland annat den överenskommelse som kommer att ske 
med Region Skåne inom rehabilitering.

Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett överskott med 0,4 mkr. Det är en försämring jämfört med senaste tertialrap-
porten med 1,1 mkr.

Gemensam verksamhet inklusive politiken redovisar ett överskott med 0,5 mkr. Kansli och verksamhets-
stab samt verksamheten för utvecklingsmedel redovisar överskott medan socialkontoret och förvaltnings-
ledning redovisar underskott.

Avdelningen för Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri redovisar ett underskott med 0,4 mkr vilket 
är en förbättring jämfört med senaste tertialrapporten med 0,5 mkr. Korttidsboende och korttidstillsyn 
redovisar tillsammans ett överskott. Även socialpsykiatri och enhetsgemensamma verksamheter redovisar 
överskott. Bemanningspoolen redovisar ett överskott då de sålt mer timmar än beräknat. Detta står i re-
lation till att verksamheten för gruppboende redovisar ett större underskott då vissa boende har behövt 
förstärka sin bemanning på grund av ökad vårdtyngd. Även verksamheten för personlig assistans redovisar 
underskott beroende på en retroaktiv ersättning till Försäkringskassan på 1,2 mkr.

Individ- och Familjeomsorgen redovisar ett överskott med 10,6 mkr, 0,9 mkr bättre än prognosen i senaste 
tertialrapporten. Av resultatet avser 4,8 mkr enheten för nyanlända. Antalet placeringar av vuxna och barn 
och unga på institution, barn i familjehem och köpt öppenvård har varit lägre än budgeterat och genererar 
tillsammans ett stort överskott. Kostnaderna för placeringar och köpt öppenvård är cirka 8,0 mkr lägre än 
under 2015 vilket visar på svårigheten att förutse kostnaderna för denna verksamhet. Verksamheten för 
kontaktpersoner redovisar ett underskott. Övriga verksamheter redovisar överskott eller resultat i balans.

Resultatet för Vård och Omsorg är ett underskott med 3,7 mkr, vilket är 1,9 mkr sämre än föregående 
tertialrapport. Underskottet beror främst på ökade kostnader inom hemtjänst och särskilda boende samt 
externa placeringar som det inte finns full budgettäckning för. Inom hemtjänsten beror det på fler brukare 
med högre vårdtyngd, högre personalkostnader samt underskott av intäkter. Inom särskilda boende beror 
underskottet på högre personalkostnader, kostnader för tomma lägenheter samt kostnader i samband med 
skabbutbrott. Bemanningsenheten visar överskott då det sålts oväntat mycket timmar under året, även 
under sommaren. Trygghetsboende och enhetsgemensamma kostnader visar ett mindre överskott. Föränd-
ringarna i jämförelse med den senaste tertialrapporten är framförallt hemtjänsten och särskilda boenden 
vars resultat försämrats. Även den ökade kostnaden för semesterlöneskulden försämrar resultatet jämfört 
med tertialrapporten eftersom den kostnaden tidigare legat centralt på förvaltningen. 
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Avdelningen Hälsa och Stöd visar ett underskott med 6,5 mkr, vilket är 1,7 mkr sämre än föregående 
tertialrapport. Underskottet beror främst på ökade kostnader för bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel 
samt sjuksköterskeverksamheten. Bostadsanpassningen har haft två större ärenden som uppgår till 2,0 
mkr. Tekniska hjälpmedel visar på ett underskott med 1,6 mkr, i nivå med föregående år. Sjuksköterske-
verksamheten har haft höga kostnader för såväl inhyrda sjuksköterskor som övrig personal. Även stö-
denheten och enhetsgemensamt visar underskott på grund av ökade personalkostnader. Rehabgruppen, 
biståndshandläggare, vårdplaneringsteam och dagverksamheter visar på ett överskott med 1,5 mkr på 
grund av lägre personalkostnader. Förändringarna i jämförelse med den senaste tertialrapporten är fram-
förallt bostadsanpassning, sjuksköterskeverksamheten samt stödenheten, vars resultat försämrats. Även 
semesterlöneskulden försämrar resultatet jämfört med tertialrapporten eftersom den kostnaden tidigare 
legat centralt på förvaltningen.

Socialnämnden har haft inhyrd personal inom Barn- och Familjeenheten och enheten för Nyanlända för
0,8 mkr. Motsvarande kostnad 2015 var 0,5 mkr. Avdelningen Hälsa och Stöd har haft inhyrda sjukskö-
terskor för 1,1 mkr under året, vilket är en ökning med 0,7 mkr jämfört med 2015.  

Framtid
För att möta framtidens behov på lokal och nationell nivå fortsätter nämnden med att ta fram en år-
lig framtidsanalys. Underlaget ligger som en grund inför planeringen av analysdagarna. Arbetet med att 
färdigställa ledningssystemet för kvalitet och implementera detsamma, kommer fortsätta vara en ständigt 
pågående process. Nämndens fortsatta utmaningar är att förhålla sig till myndighetskrav och vara följsam 
för medborgarnas förväntningar och önskemål.

En fortsatt högaktuell fråga är migrationen som påverkar socialtjänsten i flera avseenden. Utmaningen 
är att skapa en bra integration i samverkan med flera interna och externa aktörer. Migrationsfrågorna är 
svåra att prognostisera över en längre period då kommunerna har liten påverkan i de beslut som fattas på 
riksnivå. Nämnden behöver följa utvecklingen av integrationen avseende sysselsättning och försörjning för 
att eventuellt förutse ökade kostnader.

Personalförsörjningsfrågan är ständigt högaktuell inom verksamheterna. Nämnden driver verksamhet alla 
årets timmar och dagar, vilket ställer höga krav på bra insats- och personalplanering. Organisationen kon-
kurrerar med flera aktörer om personal, vilket ställer krav på den egna verksamheten att upprätthålla en 
god kvalitet med en bra arbetsmiljö. Det gäller främst för den personal som vi redan har anställd och som 
vi fortsättningsvis vill behålla, då de är våra främsta förespråkare och ambassadörer för den verksamhet 
som bedrivs. Det finns behov av att se över yrkeskategoriernas arbetsuppgifter för att utröna om det är 
möjligt att andra yrkeskategorier kan utföra utvalda uppgifter. Detta förhållningssätt har redan börjat till-
lämpas inom vård och omsorg. Servicepersonal utför insatser som inköp och tvätt, tillika kommer det att 
även gälla städning inom hemtjänsten under 2017. Under året kommer arbetet med att ta fram en modell 
för heltidsarbete främst inom Vård och Omsorg att påbörjas. Förvaltningschefen har fått i uppdrag av 
nämnden att se över organisationen med anledning av riskanalysen avseende antal medarbetare per chef. 
Det innebär också en översyn när det gäller beredskap för chefer på obekväma arbetstider.

Boende- och lokalförsörjningen kommer även framåt vara på agendan och förvaltningen ser behov av en 
bättre samordning inom koncernen. Det finns fortsatta behov för samtliga målgrupper inom nämndens 
verksamhetsområden. Inom området med funktionsnedsättning pågår och fortsätter planeringen av 
byggnationen av två boenden. Under flera år har nämnden haft en överkapacitet på särskilda boendeplat-
ser för äldre, samtidigt är det en hög efterfrågan på andra inte biståndsprövade boendealternativ för äldre.
Boendeanalysen för målgruppen äldre visar att kommunen under år 2020 kan vänta en ökning av antalet 
äldre över 85 år. Detta i sin tur betyder att fler kan behöva omfattande vård- och omsorgsinsatser i det 
ordinära boendet samt i det särskilda boendet. Analysen visar på att de mindre särskilda boendena är 
svåra att få kostnadseffektiva, för att använda resurserna optimalt behöver boendena vara större. Under 
planperioden är ett särskilt boende inplanerat 2020 vilket bedöms räcka utifrån dagens beräkningar. Om 
nämnden ser skäl att stänga mindre enheter kan det krävas en utökning av fler platser. Detta ska då stäl-
las i förhållande till en eventuell utökning av andra boendeformer utan behovsbedömning. När det gäller 
hemtjänst och hemsjukvård så beräknas behovet öka, vilket medfört att förvaltningen börjat planera för 
en verksamhetsutökning. Med den demografiska utvecklingen följer även att behoven av tekniska hjälp-
medel och mindre bostadsanpassningar kommer att öka.
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Det nya utvecklingsavtalet för hälso- och sjukvården som inleddes september 2016 kommer att följas 
upp kontinuerligt i sina olika delar. Avtalet innebär bland annat att personer med ett högt användande av 
hälso- och sjukvårdsinsatser ska erbjudas att vårdas hemma med ett utökat läkarstöd i kombination med 
kommunens hemsjukvård och hemtjänst. Under 2017 är bedömningen att den kommunala hemsjukvården 
klarar sitt uppdrag utan några större utökningar. För kommande år och i kombination med befolknings-
demografins utveckling behövs en kontinuerlig utökning av legitimerad personal och biståndshandläggare. 

För det kommunala korttidsboendet är bedömningen att behoven av platser kan komma att öka utifrån 
det nya utvecklingsavtalet. Avtalet anger tydligt att vården för de patienter som uppfyller kriterierna, ska 
erbjudas i ordinärt boende och att återinläggning i slutenvården ska undvikas. Konsekvensen av detta kan 
innebära att patienter som tillfälligt sviktar i sin medicinska diagnos eller som kräver stora omvårdnads-
insatser behöver en korttidsplacering. Samtidigt talar allt för att en ny betalningsansvarslag införs från 
och med 2018, vilket innebär att kommunen ska kunna ta hem patienter från slutenvården även helgda-
gar. Bedömningen är att införandet kommer att kräva en utökning av personalresurserna (anpassning till 
nycketalen för legitimerad personal och utökning av biståndshandläggare), för att klara helgbemanning-
en. Behoven av växelvårdsplatser bedöms öka de närmaste åren då man vet att anhörigvårdare behöver 
avlastning för att orka fortsätta vårda sin anhörige, samtidigt som det finns en tydlig kvarboendeprincip. 

Behovet av att använda välfärdsteknologi har ökat och är nödvändigt för framtiden. Brukarna efterfrågar 
eller kommer att efterfråga andra typer av tjänster och här behövs en planering och investering i olika typer 
av produkter. Då det blir svårare och svårare att rekrytera personal behöver man tekniska lösningar som 
kan genomföra exempelvis tillsyn på natten på ett kostnadseffektivare sätt samt för brukare ett mindre 
störningsmoment. Våra boenden bör på sikt kunna erbjuda ett annat utbud av digitalisering i vardagen.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Demokrati och delaktighet för alla Individens delaktighet och inflytande ska stärkas

De delar som ämnades utvecklas under 2016 har genomförts enligt plan. Det är dock fortfarande ett stän-
digt pågående arbete.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Utveckla ledningssystem för kvalitet.
Alla brukare ska ha en genomförandeplan och en ut-
sedd handläggare/ kontaktman  

Alla verksamheter ska bedriva förebyggande arbete

Arbeta strategiskt långsiktigt i samverkan internt och 
externt.

Ledningssystem för kvalitet började revideras under senare delen av 2016, med genomgång av organisatio-
nens viktigaste processer. Arbetet pågår och systemet kommer att implementeras under 2017. 
Alla verksamheter bedriver förebyggande arbete. Dessa insatser skulle sammanställas i en samlad plan 
vilket inte har uppnåtts under året. 
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Tillgodose behovet av personal med rätt kompetens 
och erfarenhet.

Ökat inflytande och delaktighet för personal

Öka frisknärvaron.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Säkra kvinnojoursverksamheten

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Uppnå en kostnadseffektiv verksamhet i enlighet med 
gällande lagstiftning inom befintlig budgetram

Den direkta patient- och brukarnära tiden ska öka

Utveckla metoder för att undvika externa placeringar

Personal
Frisknärvaron har varit 91 % vilket är i nivå med 2015. En handlingsplan för att öka frisknärvaron har 
tagits fram. Antalet anställda har ökat jämfört med 2015. Främst är det inom verksamheten för nyanlända 
och hemtjänst som antalet anställda har ökat.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 83,4 86 2,6
Korttidsboende
-Antal helårsplatser
Vuxna 3 3 -
Barn o unga 6,6 10 3,4
Minst andel nöjda i brukarenkät 80 % >80% -

Individ och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd 289 360 71
Antal vårddygn i hem för vård eller boende
- vuxna 2 838 2 500 -338
- Barn 2 041 2 850 809
Antal vårddygn i familjehem 14 334 11 900 -2 434
Minst andel nöjda i brukarenkät Ej genomförd >80 %

Vård och Omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
- antal helårsplatser* 286 310 24
Korttidsplatser
- Antal helårsplatser* 17 20 3
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser* 2 1,5 -0,5
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 %) 6 806 6 960 154
Minst andel nöjda i brukarenkät Ej genomförd >80%

Hälsa och stöd
Minst andel nöjda i brukarenkät Ej genomförd >80%

* Utfallet 2016 avser faktiska beläggningen, budget 2016 avser budgeterat antal platser.
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Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2016

Budget 
2016

Avvikelse

Politisk verksamhet -1,1 -1,2 0,1
Gemensam verksamhet -25,6 -26,0 0,4
Entreprenad -18,6 -18,5 -0,1
Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri -122,7 -122,3 -0,4
Individ och Familjeomsorg -64,3 -74,9 10,6
Vård och Omsorg -255,6 -251,9 -3,7
Hälsa och Stöd -85,3 -78,8 -6,5
Summa 573,2 573,6 0,4

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2016

Budget
2016

Avvikelse

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

Nämndsinvesteringar
Datautrustning, Socialbyrån -0,3 -0,3 -
Trygghetslarm -0,3 - -0,3
Inv, Bellevue Korttidsenheten -0,4 -0,4 -
Div Inv Bellevue, Badbår -0,1 - -0,1
Nyckelskåp, Ljuskällan -0,3 -0,3 -
Div inv Hyllegatan -0,2 -0,5 0,3
Summa -2,6 -15,3 12,7

Nämnden har en avvikelse på investeringarna med 12,7 mkr. LSS-boendet Havsblick beräknas bli klart 
först i slutet av 2017 och boendet i Nybrostrand beräknas börja byggas under 2017. Projekteringen av nytt 
äldreboende beräknas också starta under 2017. Den avdelning som renoverades på Löderupsgården har 
använts till boende för ensamkommande. Budgeten för inventarier har därför inte använts. 

Nämnden kommer att begära att få dessa medel överförda till 2017 i samband med kompletteringsbud-
geten.
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Revisionen

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse

Intäkter - - -
Kostnader -1,2 -1,2 -
(varav kapitaltjänst) ( - ) ( - ) ( - )
Summa -1,2 -1,2 ( - )

Verksamhet
I enlighet med kommunallagens krav har revisorerna granskat all verksamhet som bedrivs inom nämn-
dernas verksamhetsområden. Revisorerna har bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna har också genom lekmannarevisorerna granskat den verksamhet 
som bedrivs i kommunens bolag AB Ystadbostäder, Ystad Industrifastigheter AB, Ystad Energi AB, Ystad 
Hamn Logistik AB, Ystads Teater AB, AB Ystad Saltsjöbad och Ytornet AB. Två av revisorerna i Ystads 
kommun är revisorer för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. Ur gruppen förtroendevalda revisorer har 
en revisor utsetts till respektive kommunalförbund Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad Öster-
lenregionens Miljöförbund och Sydskånska Gymnasieförbundet.

Revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som anses motiverat. 
Planeringen av granskningsinsatserna har föregåtts av en riskanalys. Med utgångspunkt från analysen har 
ett antal granskningsområden prioriterats. Dessa har dokumenterats i en revisionsplan för 2016. 

Under året har revisorerna gjort ett antal djupgranskningar:
• Granskning av styrning och kontroll av underhållsbehov avseende ledningsnät, gator och vägar 
• Granskning av styrning och uppföljning inom personalområdet 
• Granskning av kommunstyrelsens ledande och samordnade roll
• Granskning av behörighet till och måluppfyllelse i gymnasieskolan
• Granskning av hantering av föreningsbidrag
• Granskning av nämndernas hantering av delegation
• Delårsrapport per 2016-08-31
• Bokslut/årsredovisning 2016
• Uppföljning av granskningar genomförda 2015

Lekmannarevisorerna har gjort en granskning av Ytornet AB:s ledande och samordnande roll.
 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Detta sker bland annat genom studier av protokoll, styr-
dokument och annan dokumentation av relevans. Revisorerna är indelade i grupper och varje grupp föl-
jer ett särskilt verksamhetsområde. Minst två gånger per år besöker revisorerna nämnder och bolag för 
information. Detta sker vanligtvis i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Under 2016 har re-
visorerna varit på studiebesök på Ystad Arena, Ystad Hamn Logistik AB och tekniska avdelningen. Revi-
sorerna får också information genom att bjuda in nämnds-, bolags- och/eller verksamhetsföreträdare till 
sammanträden.

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under 2016 har re-
visorerna återkopplat resultatet av genomförda granskningar till de nämnder som granskats. Resultatet av 
djupgranskningar har fortlöpande överlämnats till fullmäktige.

Revisorerna har regelbundet haft erfarenhetsutbyte och samverkan med revisorerna i Simrishamn, Tome-
lilla, Skurup och Sjöbo kommuner. Under året har revisorerna deltagit i utbildningar som anordnats av 
EY. Revisorerna och lekmannarevisorerna har under året anlitat EY (Ernst & Young AB) som sakkunnigt 
biträde. Revisorerna har under året upphandlat sakkunnigt biträde för åren 2017-2020.
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse

Intäkter 1 819,4 1 821,7 -2,3
Kostnader -382,8 -411,1 28,3
(varav kapitaltjänst) (-0,4) (-0,4) ( - )
Summa 1 436,6 1 410,6 26,0

Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet blev det en positiv avvikelse mot budget med 26,0 
mkr.

Skatteintäkter
Överskottet för skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag blev 17,0 mkr. Kommunen följer Rådet 
för kommunal redovisnings rekommendation, vilket innebär att slutavräkningen av skatteintäkterna ska 
beräknas efter SKL:s prognos. I resultatet finns i år även ett tillfälligt statsbidrag för att hantera flykting-
situationen med 12,3 mkr.
Kommunen har erhållit 34,8 mkr i statsbidrag för flyktingmottagande, varav 2,7 mkr fördelades till 2015 
och 32,1 mkr till 2016. Nämnderna har fått del av dessa medel under året och vid årets slut återstod 12,3 
mkr som blev ett överskott under rubriken skatteintäkter.

Pensionskostnader.
Pensionskostnaderna under kommungemensam verksamhet består av två delar. Dels är det de betalningar 
som görs för tidigare anställda i kommunen som numera är pensionärer. Dels är det hur kommunens pen-
sionsskuld förändras. Resultatet för 2016 blev ett överskott med totalt 2,2 mkr.

Personalförsäkringar
Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadpåslaget gav ett överskott på 2,6 mkr.

Finansnetto
Finansnetto utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Räntenivån har un-
der året varit väldigt låg i Sverige. Överskottet för kommunens gemensamma finansiering blev totalt 23,4 
mkr där 18,6 mkr beror på räntenivån och 4,8 mkr är andra finansiella intäkter under året. 
Räntenivån är väldigt låg i Sverige. Kalkylerna för räntekostnaderna år 2016 gjordes under våren 2015. 
Under 2015 gjorde Riksbanken tre räntesänkningar ned till -0,35 %. Reporäntan vid årsskiftet var -0,50 
%. Den låga räntenivån har stor påverkan på kommunens finansnetto dels då 265,0 mkr av den totala 
låneskulden på 2 311,7 mkr har rörlig ränta, dels då flera lån med fast ränta har satts om under år 2015 
och 2016. 

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

Avskrivningar och internräntor
Underskottet för kapitaltjänstkostnader blev 13,3 mkr. Den största anledningen till underskotet är att av-
skrivningstiderna är justerade för de strandfodringar som är gjorda 2011 och 2014. Detta gav en kostnad 
på 10,5 mkr. En del av underskottet beror på att verksamheterna har behövt budgetkompensation för nya 
kapitaltjänstkostnader i större utsträckning än det var budgeterat.

Oförutsett
I den ursprungliga budgeten för år 2016 fanns 24,4 mkr under kommunfullmäktiges anslag för oförutsett. 
Under året har pengar fördelats ut till de olika verksamheterna i kommunen, i huvudsak som kompensa-
tion för löneökningar under året. Vid årets slut återstod 4,4 mkr, vilket gav ett överskott. Förklaringen till 
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överskottet är att det var planerat att ett LSS-boende skulle öppnas i kvarteret Lichton under året, men 
detta projekt är senarelagt så inga driftmedel blev utfördelade till socialnämnden. 

Fackliga företrädare
Under kommungemensam verksamhet finns kostnader för fackliga förträdare. Kostnaderna var 3,5 mkr 
men budgeterade till 3,0 mkr, vilket gav ett underskott med 0,5 mkr.

Utdelning
De kommunala bolagen har lämnat en utdelning på 6,0 mkr i enlighet med budgetbeslut.

Övrigt
Ystads kommun har under löpande avtalsperiod sagt upp avtalet med ett vårdföretag och därmed har 
leverantören uttryckt skadeståndsanspråk på Ystads kommun. Finns idag inget fastställt yrkat belopp men 
reservation görs motsvarande 10,0 mkr vilket motsvarar cirka 20 % av avtalets värde för leverantören 
som kan vara skälig vinstmarginal.
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Kommunens bolag och kommunalförbund

Äkta koncern
Från och med 2004-12-31 har Ystads kommun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommunens 
aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt 
Ystads Teater AB till moderbolaget Ytornet AB. I slutet av år 2010 förvärvade moderbolaget Ytornet AB 
Ystads kommuns aktier i AB Ystad Saltsjöbad. 

Ett av huvudmotiven till koncernbildningen var att skapa förutsättningar för en förbättrad ekonomisk och 
finansiell samverkan mellan kommunen och bolagen bland annat genom skattemässiga fördelar. Det andra 
huvudmotivet för koncernbildningen var möjligheterna att ytterligare kunna lyfta fram koncernnyttan. 
Man bör även betona vikten av att kommunen som helhet har ett överordnat intresse i förhållande till dess 
delar, oavsett om dessa verksamheter bedrivs i bolagsform eller i förvaltningsform. Kommunens samlade 
resurser skall nyttjas på bästa sätt så att hög kostnadseffektivitet uppnås.  Det tredje huvudmotivet är att 
tydliggöra och aktivera kommunen som ägare. Genom moderbolaget utövas den styrning, tillsyn och upp-
följning som anses erforderlig. Det är väsentligt att tillvarata samordningsvinster mellan företag och den 
kommunala förvaltningen samt att effektiviseringar genomförs.

Ytornet AB

Årets verksamhet
Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystads kommuns moderbolag. Ytornet ska vara ägare och förvaltare 
av dotterbolag inom kommunkoncernen. Ytornet ska samordna verksamheterna mellan dotterbolagen 
samt mellan dotterbolagen och förvaltningarna i Ystads kommun för att skapa en tydligare styrning av 
kommunens verksamheter samt nyttja samordningsfördelar. Ytornet ska också säkerställa att resurserna i 
koncernen används på, ett för Ystads kommun, optimalt sätt. Ytornet AB ska kombinera affärsmässighet 
med kommunal nytta och kontinuerligt informera ägarna om bolagets status, framtidsplaner och hän-
delser av större betydelse. Bolagen inom koncernen verkar inom områden som energi, hamnverksamhet, 
bostäder, fastigheter och teaterverksamhet.

I bolaget finns ingen personal anställd. Administrativa tjänster (ekonomi, juridik mm) köps av Ystads 
kommun. 

Ytornets styrelse och verkställande ledning följer löpande dotterbolagens verksamhet och finansiella ställ-
ning. Ytornet har under året haft dialogmöten med dotterbolagen. Uppföljning av den interna kontrollen 
har genomförts enligt plan. Fördjupad styrelseutbildning genomfördes i maj månad.
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Ystad Energi AB

2016 2015 2014
Medel antal anställda 31 32 30
Omsättning, mkr 192,2 197,5 193,2
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 36,1 29,8 26,3
Soliditet, % 37 35 32
Nettoinvestering 61,2 50,4 50,3

Årets verksamhet 
Ystad Energi AB bedriver elnätsverksamhet, värmeproduktion, värmedistribution och värmeförsäljning 
samt kommunikationsverksamhet. Bolaget är helägt av Ytornet AB som i sin tur är helägt av Ystads kom-
mun. 

Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar på 36,1 mkr, vilket är över budget.

Det var ett något varmare år än ett normalår, vilket medförde att energikonsumtionen var under budget 
för fjärrvärmen men över utfallet för både 2014 och 2015. För elnäts del var överföringen över budgeterad 
nivå och det beror på att industrin ökat sin elanvändning under året. 

Året var energimässigt, enligt SMHI:s energiindex, 5 % varmare än ett normalår i Ystad. Cirka 18 GWh 
eller 8 % av elförbrukningen kom från 9 vindkraftsaggregat, 14 mikroproduktion samt 3 större solcells-
anläggningar inom Ystad Energis nätområde.

2016 2015 2014
Fjärrvärme verkligt 132 127 123
Fjärrvärme normalårskorrigerat 139 138 141
El 217 212 208

Antalet anslutningar till fjärrvärmenätet har fortsatt att öka under året med 80 styck vilket motsvarar 
cirka 3,9 GWh. Några av dessa var av större karaktär. En fortsatt låg andel av fossila bränslen har använts 
i värmeproduktionen och därmed har värmeverksamheten endast små utsläpp av fossilt koldioxid till 
atmosfären. 

2016 2015 2014
Fossilt bränsle 2,5% 1,6% 1,2%
Förnyelsebart bränsle 97,5% 98,4% 98,8%

Under året har bolaget fortsatt arbetet med profil, vision och strategi framåt. Ystad Energis vision är; med 
en högklassig infrastruktur skapar vi de bästa förutsättningarna för tillväxt och utveckling  för människor, 
företag och organisationer i Ystad.

Ekonomi
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositioner slutar på 36,1 mkr (29,8 mkr), vilket är över budget. 
Bidragande orsaker till det positiva resultatet är låga räntor, fler anslutningar i alla tre verksamheterna 
samt högre volymer på elnätet på grund av högkonjunktur för industrin. För elnäts del har det dessutom 
varit lägre regionnätskostnader och nätförluster än beräknat.

Målet med den infrastrukturverksamhet som YEAB representerar är att den ekonomiskt skall bära sig 
själv i en lämplig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässighet.

Alla verksamheter; elnät, fjärrvärme, öppet stadsnät och övrig verksamhet har var för sig lämnat ett posi-
tivt resultat. 



Ko
m

m
un

en
s 

bo
la

g 
oc

h 
ko

m
m

un
al

fö
rb

un
d 

93

De ekonomiska målen har uppnåtts och överträffats under året för Ystad Energi som helhet. Verksamheten 
totalt och verksamhetsgrenarna separat har burit sina egna kostnader.
För elnätsverksamheten var nätomsättningen, anslutningsintäkter och resultat över budget samt kostna-
den för nätförluster lägre. Det goda resultatet beror på att industrin går bättre än tidigare och ökat nät-
omsättningen mot budget, att fler anslutit sig till elnätet, att kostnadssidan ligger under budgeterad nivå 
samt lägre räntor.

Fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska resultat har ökat i förhållande till budget. När det gäller försäljning 
och energiintäkter ligger det under budget. Det ekonomiska resultatet har trots detta ökat i förhållande till 
budget vilket beror på att kostnadssidan ligger under budgeterad nivå, framförallt lägre bränslekostnader, 
räntor samt att fler kunder anslutit sig till fjärrvärmenätet än budgeterat.

Öppet Stadsnätverksamheten har under året expanderat kraftigt med stora utbyggnader av nätet och ett 
resultat mycket över budget som följd. Kundtillströmningen har varit mycket god. Vid årsskiftet var 2 
942 kunder anslutna till det Öppna Stadsnätet. Totalt kopplades cirka 900 kunder in under 2016 vilket 
är mycket över prognos, det beror på att man kunnat fortsätta grävarbeten då det inte varit någon tjäle i 
marken denna milda vinter. Det resulterade även i ökade intäkter för aktiva kunder. Svartfiberuthyrningen 
till externa kommunikationsoperatörer ökade också.

Övriga mindre verksamheter såsom gatubelysning med mera visar tillsammans ett positivt ekonomiskt 
resultat.

Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet 2016 med cirka 1% och ligger på ett genomsnitt i en natio-
nell jämförelse mellan nätbolagen och under närliggande bolag. Ystad Energi fick själv höjning på överlig-
gande elnät från januari 2016. 

Fjärrvärmepriserna sänktes med cirka 3 % (2 öre/kWh) den 1 mars 2016, både för fastighetsägare och 
villakunder. Priset har innan dess inte justerats sedan 2012. På samma sätt som elnätspriset ligger fjärrvär-
mepriset i en nationell jämförelse på ett genomsnitt i Sverige. Fjärrvärmepriset ligger andra lägst i Skåne, 
enligt Nils Holgerssonundersökningen.

Svartfibernätet har utvecklats med nya uthyrda sträckor till olika operatörer. Öppet stadsnät i Ystad har 
fortsatt sin verksamhet med en kraftig utbyggnad under hela 2016. Under året har bolaget även fått en 
operatör som hyr plats i serverhallen, så kallat Colocation.

Investeringar
Totalt var investeringarna 61 mkr (50 mkr), vilket följer budget. 

Framtiden
Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustningen av äldre anläggningsde-
lar fortsätter. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till Ystad är fortsatt aktuell, eventuellt 
beslut ligger hos regionnätsägaren. Under året kommer arbetet med att modernisera mottagningsstation 
M2, Åkesholm, att påbörjas. Det är första året i regleringsperioden, 2016-2019, vilket innebär att förut-
sättningarna för intäktsramen från Energimarknadsinspektionen har förtydligats. Regleringen innebär att 
Ystad Energi behöver investera mer än tidigare planerat i elnätet för att kunna tillgodoräknas anläggnings-
tillgångarna.

Priserna på elnättjänster höjs från årsskiftet 2017 med cirka 5 % och ligger på ett genomsnitt i en nationell 
jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under närliggande bolag. Ystad Energi själv fick höjning från 
överliggande nät med 17 %, vilket motsvarar nästan hela den egna prisförändringen. Fjärrvärmepriset och 
Öppet Stadsnäts anslutningsavgift kommer att vara oförändrad under 2017.

Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att trimma pannorna för att optimera utsläppen och drift. 
Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom kompletteringar och i nybyggnadsområden. 
Tidplanen hålls för byggnationen av ackumulatortanken till fjärrvärmeverksamheten. Vattenfyllning av 
tanken startade i januari samt planen är att driftsätta den strax innan semestern. 
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Solpaneler på nya idrottshallarna kommer att anslutas till fjärrvärmenätet under 2017. Under året kom-
mer bolaget även jobba för att köpa en bit mark i Köpingebro för att på sikt installera solfångare på tom-
ten, för leverans av värme till Köpingebros fjärrvärmenät. För att jobba mot målet fossilfritt 2020 kommer 
bolaget under 2017 att köra med RME, fossilfritt bränsle, på en oljepanna. Framöver kommer fjärrvärme-
verksamheten också att fokusera på att vidareutveckla kunddialogen med framförallt stora kunder.

Under december 2016 har YEAB börjat köra med HVO (biodiesel) på tre av personbilarna i verksamheten. 
Efter utvärdering kommer bolaget utöka drift med HVO till flertalet av bilarna.

Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra anslut-
ningsmöjligheterna. Under året kommer det att arbetas på ansökt Landsbygdsstöd (dec 2016), inget besked 
har lämnats än. Öppet Stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar och utbyggnader tillsammans med 
den upphandlade kommunikationsoperatören Open Universe. Ny upphandling av kommunikationsope-
ratör har genomförts från och med september 2017 och de som vann upphandlingen är den befintliga 
leverantören.

Nytt affärssystem kommer att implementeras under 2017. Styrelsen för Ystad Energi beslutade i oktober 
2016 att arbeta vidare med projektet att bedriva elhandel via partner. Ärendet har lyfts till ägaren som i sin 
tur kommer att behandla det vidare under början av 2017.

Miljö
Fjärrvärmens utbyggnad har avsevärt bidragit till en bättre miljö särskilt i centralorten men också i ett 
globalt perspektiv genom minskade utsläpp av svavel, kväveoxider och stoft. Under 2016 producerades 
fjärrvärmen med 97,5 % förnyelsebara bränslen. Ystad Energi arbetar vidare med målet fossilfritt 2020 
genom bland annat att få in solenergi till fjärrvärmenätet och fortsatt drift med RME, fossilfritt bränsle.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Praktikplatser för yrkesprogram, studiebesök från sko-
lor samt erbjuda sommarjobb åt ungdomar.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Utvecklingssamtal 1ggr/år

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

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

2016 2015 2014
Medelantal anställda 18 17 17
Omsättning mkr 98,0 95,9 91,9
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt mkr 6,2 7,0 6,0
Soliditet 19 19 19
Nettoinvesteringar mkr 32,2 12,9 39,5

Årets verksamhet
Större händelser för AB Ystadbostäder har under året varit:
• Tidigare VD Lars B Olofsson slutar sin anställning under våren och interim VD Ulf Karmebäck arbe-

tar under sommaren fram till ny VD rekryterats, Fredrik Millertson som börjar i bolaget hösten 2016.
• Färdigställande av ombyggnation av kontoret på Stortorget 2 och förberedelser av lokal för samtliga 

fastighetsskötare inom fastigheten som möjliggör att bolaget kan lämna nuvarande tre personallokaler.
• Omorganisation av Ystadbostäder med bildande av fyra avgränsade avdelningar, ekonomi, byggpro-

jekt, marknad och förvaltning. Rekrytering av nya kompetenser inom, bygg, förvaltning och ekonomi.
• Förändring av uppdrag och arbetsätt för företagets fastighetsskötare som numera är uppdelade i fast-

ighetsskötsel med tydligt geografiskt ansvar, besiktningstekniker, drifttekniker och förvaltare.
• Färdigställt sex vindslägenheter i kv Licthon och påbörjat byggnation av 43 lägenheter i projektet 

Havsblick som kommer vara inflyttningsklart vintern 2017.
• Startat projektgrupper för nyproduktion av Grundström, Kokillen och Trädgårdsstaden.
• Den planerade byggstarten av 40 vindslägenheter i kv Fridhem har försenats på grund av överpröv-

ning avseende upphandlingen.
• Satsat på utbildning av personalen med bland annat affärsmannaskapsutbildning, hyresjuridik, om-

byggnadssamordning, lekplatsbesiktning med mera.
• Påbörjat första delen av en treårssatsning av underhållsåtgärder för kulturbyggnaderna.
• Öppnat entrén för besök på kontoret mot Stortorget och bjudit in bolagets hyresgäster på invigningen.
• Startat upp ett arbete tillsammans med Hyresgästföreningen för ett ökat boinflytande för hyresgäs-

terna.
• Inlett ett arbete med att strukturera och ställa i ordning bolagets arkiv enligt gällande regler.
• Öppnat för möjlighet till förtur till lägenhet i samband med ändrade livsvillkor och anslutit bolagets 

vakanta lägenheter till Boplats Sverige. 
• Anslutit Ystadbostäder till marknadsplatsen ”Boplats Sverige” för marknadsföring av vakanta lägen-

heter.
• Sett över och kompletterat policys och styrande dokument såsom attestinstruktioner, styrelsens arbets-

ordning och VD instruktioner för att nämna några.
• Inlett en översyn av samtliga datasystem med syfte att modernisera, automatisera och förbättra de 

olika stödsystemen. Upphandling och komplettering beräknas ske under första halvan av 2017.
• Planerat för utbyte av fossildrivna fordon till icke miljöbelastande alternativ, utbyte kommer att ske i 

början av 2017.
• Jobbat med att minimera Ystadbostäders vakanskostnader för lägenheter och lokaler.
• Upphandlat nya entreprenörer för skötsel och städning av trapphus och yttre miljö.
• Upphandlat och påbörjat övervakning och marknadsföring av bolagets parkeringsplatser och garage 

i syfte att minska vakanskostnader.
• I samarbete med Avfall Sverige och Ystad kommuns avfallsenhet tagit fram en modell för att minska 

avfall i den egna verksamheten. Projektet ska bidra till goda exempel som kan användas av alla Sve-
riges kommuner.

• Startat en dialog om hur Ystadbostäder och därmed Ystad ska synas mer i Sverige och därmed inlett 
ett arbete som kräver en tydligare marknadsprofil.

• Förvaltningen har arbetat intensivt med att skapa ordning och reda på och i bolagets fastigheter samt 
även rent och snyggt för kunderna på allmänna ytor.



Ko
m

m
un

en
s 

bo
la

g 
oc

h 
ko

m
m

un
al

fö
rb

un
d 

97

Ekonomi
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 6,2 mkr. Utav resultatet lämnas 5,2 
mkr i form av koncernbidrag till Ytornet, varav 4,1 mkr återförs till Ystadbostäder som aktieägartillskott. 
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,8 mkr.

Årets investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 32,2 mkr. Följande investeringar har gjorts under året:

Nybyggnadsprojekt 13,6
Ombyggnadsprojekt 18,6
Omfört från pågående arbeten till kostnadsfört 
underhåll och förgävesprojekt -0,7
Aktiverat underhåll 1,2
Försäljning del av Yngve 4 (restvärde) -0,6
Maskiner och inventarier 0,1

32,2

Framtid
• Viktigt att arbeta med att öka delaktigheten bland bolagets hyresgäster vid ombyggnationer och sköt-

sel av byggnader och mark genom ett aktivt boinflytandearbete.
• Ytterligare satsning på utbildning och utveckling av personal med syfte att öka affärsmässigheten och 

servicenivån till hyresgästerna.
• Fortsatt starkt fokus på nyproduktionen med färdigställande av projekt Havsblick under slutet på året 

och start av byggnation av Grundström samt Fridhems vindslägenheter.
• Fortsätta med den treåriga underhållsplanen för Kulturfastigheterna som syftar till att lyfta byggna-

derna till ett bra skick.
• Aktivt arbete med att minimera ekonomiska förluster för vakanser i bostäder, lokaler samt parkerings-

platser och garage.
• Färdigställa översyn och upphandling av datasystem med syfte att modernisera, automatisera och 

förbättra våra olika stödsystem.
• Fortsatt översyn av bolagets organisation och arbetssätt för att sätta kunderna i fokus och leverera en 

hög servicenivå med en god affärsmässighet.
• Proaktivt och öppet förhållningssätt mot pressen för att visa på positiva händelser i Ystadbostäder.
• Aktivt bidra till utvecklingen och marknadsföringen av Ystad kommun genom att medverka vid olika 

sammanhang.
• Utveckla företagets uthyrningspolicy och utreda bästa möjliga exponering av lediga lägenheter lokalt 

men även regionalt samt nationellt.
• Arbeta vidare med att komplettera policys och instruktioner inom samtliga verksamhetsområden.
• Säkerställa att arbetet fortsätter med ordning och reda i våra trapphus och gårdar för att skapa en ren, 

snygg och trygg miljö.

Under de kommande fyra åren avser bolaget att investera cirka 500 mkr. Under 2017 planeras cirka 116 
mkr investeras, där nybyggnad Havsblick, Fridhems vindslägenheter och nybyggnad Grundström utgör 
de största delinvesteringarna. Nyupplåningsbehov för nästa år beräknas till runt 91 mkr, övriga 25 mkr 
finansieras med egna medel. 

Budgeten för nästkommande år visar ett vinstresultat på 9 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Ge-
nom att bland annat arbeta med att minimera vakanser och att öka affärsmässigheten avser bolaget att 
även kommande år uppnå rörelseresultat som möjliggör en egenfinansiering av byggprojekten på cirka 
20  %.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Social hänsyn vid upphandling

Erbjuda alla bolagets bostadshyresgäster bredbands-
uppkoppling inom perioden.

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

Under 2016 har inflyttning skett i 6 nyproducerade lägenheter inom befintlig byggnad i kv Lichton. I pro-
jektet Havsblick produceras 40 lägenheter varav 10 LSS-lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrym-
men. Under hösten 2016 överklagades upphandling av projektet Fridhem Vindslägenheter som omfattar 
40 lägenheter. Förnyad upphandling beräknas ske under våren 2017 och lägenheterna kommer färdigstäl-
las löpande under 2017-2019. Under 2017 avser bolaget upphandla ytterligare två projekt om totalt cirka 
84 lägenheter vilka planeras färdigställas under 2018 och 2019. Vidare är målsättningen att producera 
närmre 130 lägenheter inom Trädgårdsstaden. Utförandetid är beräknad till 2018-2021.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Demokrati och delaktighet för alla Erbjuda alla bolagets bostadshyresgäster bredbands-
uppkoppling inom perioden.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

God arbetsmiljö för alla personal. En individuell ut-
vecklingsplan tas fram för alla medarbetare.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

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

Minska utsläpp av miljögifter till vatten

Övergripande mål Åtaganden Utfall 
161231

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

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

Ystads Industrifastigheter AB

2016 2015 2014
Medelantal anställda 2 2 2
Omsättning mkr 30,8 28,0 27,4
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt mkr 8,6 7,6 6,9
Soliditet 26 25 2
Nettoinvesteringar mkr 19,2 38,3 9,2

Årets verksamhet
Ombyggnaden åt Hyd X (kv Tändstiftet) samt ombyggnaden åt WME (kv Pumpen) har färdigställts, total 
investering cirka 17,9 mkr. 

Kv Verkmästaren har tömts på hyresgäster inför planerad rivning. Fastigheten kommer att förvärvas av 
Ystad kommun under kvartal 1 2017.

Ombyggnaden åt Film i Skåne i kv Kristianstad (Ystad studios) planeras bli klar i slutet av januari 2017. 
Nytt hyresavtal med Medborgarskolan och Socialnämnden har tecknats i före detta Film i Skånes lokaler. 

Detaljplan för bostäder i kv Lillö förväntas bli klar under våren 2017 då markundersökningar, sanering 
samt uppbyggnad av infrastruktur påbörjas.

Ny plan är begärd för kv Simrishamn där bostäder planeras. Kulturmagasinet kommer att lämna lokalerna 
2019-2020. 

Uthyrningen 2016 har gått bättre än budgeterat och därmed bidraget till bolagets högsta omsättning. 
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Ekonomi
Periodens resultat blev drygt 3,4 mkr (65 %) bättre än budget. Detta är bolagets bästa förvaltningsresultat. 
Merparten av förbättringen beror på ökade hyresintäkter då samtliga planerade projekt utförts, bra uthyr-
ning av lediga lokaler samt att hyresförluster kunnat undvikas.

Bolaget investerade drygt 18 mkr under 2016.

Driftskostnaderna ökade med drygt 1,4 mkr, dels beroende på att kv Verkmästaren 18 håller på att töm-
mas och dels beroende på att ökad uthyrning medför högre kostnader. 

Årets avskrivningar blev något högre än budgeterat beroende på utrangeringar i samband med investe-
ringar.  

Räntekostnaderna låg i nivå med budget och på en extremt låg nivå på grund av det gynnsamma räntelä-
get.  

Personalkostnaderna blev lägre än budget då planen var att köpa externa tjänster. 

Årets investeringar
Bolagets investeringar i samband med Hyd X och WME blev cirka 18 mkr inklusive underhåll. 

Investering i samband med ombyggnad åt Film i Skåne hamnar preliminärt på cirka 4 mkr. 

Ombyggnad av före detta Film i Skånes lokaler till Medborgarskolan och Socialnämnden cirka 1 mkr.

Underhåll av fönster och tak har skett på Forum, ny asfalt på parkering kv Riggen 1 samt energisparåtgär-
der i samband med ombyggnader åt Hyd X och WME Mechanics.

Övriga investeringar, runt 2,2 mkr, utgörs av detaljplan för kv Lillö, investeringar i form av underhåll och 
utrangeringar samt energisparåtgärder.

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

Byggrätter på kv Lillö borde gå att sälja av under 2018-2020 och försäljning kommer att ge reavinst. Kv 
Simrishamn blir möjlig att bygga om till attraktiva bostäder. Framtida reavinster borde investeras i bygg-
rätter eller nya fastigheter då bolaget har en hög avkastning på eget kapital. Bolaget ser positivt på fram-
tiden då företagandet expanderar i Ystad och det är intresse av nya eller effektivare lokaler vilket Ystads 
Industrifastigheter kan erbjuda. 

Bolaget kommer att rekrytera ny VD under 2017 då nuvarande VD fått annan anställning. 

Budgetmålet för 2017 förväntas uppfyllas.

Annat av betydelse
Det finns risk för framtida sanering på kv Heden 3 då bolaget fått besked ifrån Länsstyrelsen att denna 
fastighet ska omfattas av ytterligare markundersökning. 

Tidigare reservation i bokslut avseende hyresfordran 2015 är upplöst. 
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

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

Bolaget ska planera för en ny för- och grundskola, kv 
Verkmästaren.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Demokrati och delaktighet för alla Bolaget ska underhålla kulturfastigheterna så att de är 
i gott skick. Säkerställa att Ystad Studios kan bedriva 
sin verksamhet utan större påverkan av planerad be-
byggelse.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Bolaget ska verka för att kompetens, engagemang, häl-
sa och trivsel prioriteras för anställda i bolaget.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Ta fram budget som godkänns av styrelsen och över-
ensstämmer med Ytornets avkastningskrav.

Ystad Hamn Logistik AB

2016 2015 2014
Medelantal anställda 30 30 30
Omsättning mkr 98,8 93,9 86,1
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt mkr 2,1 2,2 1,3
Soliditet 85 86 88
Nettoinvesteringar mkr 2,8 1,1 0,6

Årets verksamhet 
Verksamheten 2016 nådde åter nya rekordnivåer avseende såväl passagerare och personbilar som gods 
och tunga fordon. Det är främst tillväxt i marknaden, tillsammans med det större fartygstonnage som nu 
trafikerar hamnen, som är orsak till framgångarna. Men även en prisreducering i trafiken till Bornholm 
har påverkat resandet. Utvecklingen befäster hamnens position som Sveriges tredje största passagerarfär-
jehamn och en av de största hamnarna i övriga kategorier. 

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för 2016 är i paritet med föregående år och visar på fortsatt starka siffror. Bola-
gets vinst före bokslutsdispositioner, skatt och koncernbidrag stannar vid 1,3 mkr. Omsättningen har ökat 
med 4,9 mkr och kan uteslutande härledas till högre volymer och trafik under 2016. 

Det positiva resultatet kan även härledas till att den totala kostnadsmassan för året är lägre än budgeterat. 
De rörliga kostnaderna fortsätter att minska även under 2016, vilket är en direkt följd av bolagets med-
vetna arbete för att effektivisera verksamheten och hitta en plattform och struktur för att möta framtiden. 

Det är viktigt att notera att infrastrukturägaren, Ystads kommun/Hamnen, vars omsättning enbart ut-
görs av det arrende Ystad Hamn Logistik AB erlägger för nyttjandet av hamnanläggningen, återigen 
gjorde ett överskott på 8,0 mkr. Det samlade överskottet av hamnverksamheten i Ystad uppgick 2016 
således till 10,2 mkr vilket är mycket bra. Totalt har Ystad Hamn Logistik AB sedan år 2000 bidragit 
med ett nettoöverskott till kommunen, genom vinsten på det arrende som erläggs för nyttjandet av 
hamnanläggningen, med drygt 135 mkr vilka oavkortat tillförts skattekollektivet det vill säga invånarna 
i Ystads kommun. Till detta kommer de ackumulerade vinster som genererats i bolaget och som står till 
ägarens förfogande via koncernmodern Ytornet AB.
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Årets investeringar
Bolaget har under året investerat i tre nya fordon samt en ny arbetsmaskin då den gamla var redo att 
utrangeras. Det har även investerats i mindre omfattning i verksamhetsrelaterade inventarier. Totala inves-
teringar på 2,8 mkr har genomförts. 

Framtid
Hamnens stora betydelse för regionen och det internationella godsflödet har åter befästs och sedan tidigare 
är Ystad Hamn en av Sveriges största hamnar, den största i Sverige med färjetrafik till Bornholm och Polen. 
Denna utveckling ser i den närmaste framtiden ut att fortsätta vilket är helt i linje med visionen att vara en 
hållbar hamn för kundernas, stadens och regionens utveckling. 

Bolaget började under 2014 arbetet med framtidssäkring av verksamheten, vilket fortsatte under såväl 
2015 som 2016. Under 2017 och framåt är det viktigt att hamnbolaget, tillsammans med Ystads kommun, 
fortsätter att arbeta för en utveckling av hamnverksamheten och hamnområdet, till fördel för Ystad och 
dess invånare. Detta innebär att hamnen måste anpassas för det framtida tonnaget, vilket är aktuellt redan 
om ett par år. Hamnbolaget har tillsammans med Ystads kommun/Hamnen ansökt om ändringstillstånd 
av nuvarande miljötillstånd samt detaljplan för att kunna bygga två nya färjelägen i den yttre hamnen. 
Beslut om genomförande måste, för att kunna möta kundernas behov, fattas under 2017.

Annat av betydelse
Ystads Hamn Logistik AB har tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen 
Skåne Län. Bolaget erhöll från Miljödomstolen hösten 2008 en deldom avseende miljötillstånd med pro-
visoriska villkor. Deldomen överklagades till Miljööverdomstolen som 2009 fastställde slutgiltig deldom. 
Under åren 2009 – 2014 har bolaget genomfört diverse kompletteringar och utredningar i enlighet med 
deldomen. I juni 2015 erhöll Ystad Hamn Logistik AB och Ystad Kommun slutliga villkor för hamnverk-
samheten.

Måluppfyllelse

Mål för verksamheten Budget 2016 Är målet 
uppfyllt?

Avkastningskrav 1,5 mkr Ja, 2,1 mkr*
Soliditet 85 % Ja, 85 %
Avkastning på eget kapital (%) 1 % Ja, 2 % 
Avkastning på totalt kapital (%) 1 % Ja, 2 %
Total sjukfrånvaro (%) < 2 % Nej, 2,36 %
Antal godston, inkl. järnväg > 3 100 000 Ja, 3 453 465
Antal lastbilar/trailers > 197 000 Ja, 227 495
Antal personbilar > 490 000 Ja, 542 620
Antal passagerare > 1 750 000 Ja, 2 086 877

*Före skatt, bokslutsdispositioner och koncernbidrag. 
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

1 % befolkningsökning Skapa ytor för byggande

Verka för bättre infrastruktur till och från samt igenom 
Ystad.

Verka för fler kunder till hamnen och företagsetable-
ringar inom hamnområdet.

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

Så kallade prospects bearbetas men till viss del behöver hamnens infrastruktur förändras vilket delvis har 
påbörjats.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Säkerställa hamnens framtid

Projektering pågår. Politiskt beslut saknas dock för närvarande.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg

Pågår, beräknas färdigt 2017.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Löpande kompetensutveckling avseende aktuellt behov 
i verksamheten planeras

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

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

Säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg

Att säkra mottagning av svart/gråvatten från fartyg beräknas färdigt under 2017.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Påverka ägarna för att möjliggöra en utveckling av 
hamnen.

Ystads Teater AB

2016 2015 2014
Medelantal anställda 6 6 5
Omsättning mkr 3,5 3,5 4,3
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt mkr -4,3 -3,7 -3,5
Soliditet 5 8 8
Nettoinvesteringar mkr 7,4 1,3 5,0

Årets verksamhet 

Premiärer var ett återkommande tema under 2016. 
Antalet föreställningar under 2016 uppgick till 110 på stora scenen. Till detta tillkommer skolföreställ-
ningar under 19 dagar (varje dag har 2–3 föreställningar) samt sex stora konferenser.  I caféet var det 33 
event. Under 23 guidade turer har deltagit total 444 deltagare. Därutöver har det förekommit 44 olika 
andra aktiviteter. Detta innebär att i snitt är det en aktivitet under två av tre dagar. Teatern besöktes av 
totalt 36 179 personer vilket är 1 000 fler än 2015.

De tre stora evenemangen; Ystadrevyn, Kammaropera syd och Ystad Sweden Jazz Festival, är av stor bety-
delse för teaterns ekonomi och svarar för nästan 1/3 av antalet besökare. Teatern avsätter nästan en månad 
till skolverksamhet som inte genererar något överskott till teatern. 

I augusti sattes den första och enda Wallanderoperan upp på teatern. W-The Truth Beyond spelades under 
sju föreställningar med tysk orkester och kör samt sex solister. Operan fick lysande recensioner nationellt 
av ansedda recensenter, men publiken svek föreställningarna. Endast 1 095 såg operan. Det finns ett av-
vaktande förhållningssätt för nyskriven musik.

”Nära” konserterna, som har varit mycket lyckat, fortsatte under 2016 med Veronica Maggio och Sofia 
Jannok. Båda gjorde succé på många sätt. En fullsatt salong hyllade Maggio, som har varit mycket efter-
traktad på Sveriges scener under 2016. Jannoks konsert hade färre besökare men hyllades av recensenterna 
och den närvarande publiken. ”Nära” konserterna arrangeras i ett samarbete med Kultur o Utbildning.

För tredje året besöktes teatern av Shakespere´s Globe från London, som gav Two Gentlemen of Verona. 
Besöken väcker beundran och respekt i teatervärlden.

Samarbetet med Musik i Syd är omfattande och innehöll 2016 förutom Ystad Sweden Jazz Festival även 
två kritikerrosade och utsålda föreställningar. För sjätte året arrangerade de sex Jazzcaféer. 

Ystadrevyn spelade under tio välbesökta föreställningar och fick fina recensioner. Det märks att de har 
funnit formerna nu. 

Kammaropera Syd med Rickard Söderberg, som regissör och i rollen som Greve Danilo gav tio utsålda 
föreställningar. I ensemblen fanns kända namn som Sven Mellander och Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson. 
Laine Quist gjorde en charmant Hanna Glavari. 

Teatern var som vanligt huvudscen under jazzfestivalen. Flera stora internationella artister från USA med-
verkade med Avishai Cohen i spetsen. Jan Lundgren hade två utsålda konserter. 
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Sven Wolter och Eva-Britt Strandberg inledde sin avskedsturné till sin publik på Ystads Teater, de gav 
Romeo o Julia.

Romeo o Julia kören från Dramaten uppträdde för första gången på Ystads Teater. De framförde sin i 
Stockholm bejublade julshow. 

I riksteaterföreningens utbud finns barnföreställningar, teater och det gångna året en högklassig dansföre-
ställning med Virpi Pahkinen. 

I teaterns uppdrag ligger att erbjuda publiken ett brett utbud. Så förutom ovan angivna har det varit ope-
ror, klassisk musik, rock´n roll, stå upp komik, blues, körsång, Beatles, 30- och 40-tals musik, teaterföre-
ställningar, dansband ”in concert”, folkkära musiker och artister, musikalmusik med mera.

De digitala sändningarna har åter visats från Metropolitan New York och Royal Theatre i London. 
 
Sista etappen av det omfattande yttre underhållet har genomförts med taket och scenhuset. Taket hade 
större skador än okulärbesiktningen före gav vid handen. På ett ställe hade plankorna under plåttaket 
ruttnat och behövdes bytas ut.

Under hösten har den nya toalettbyggnaden byggts. Som i alla gamla byggnader så tillstötte det problem 
under byggnationen. Då grundstenarna stack ut en bit utanför fasaden blev det tvunget att flytta ut den 50 
cm. Vi grävningsarbetet påträffades också torv vilket medförde att mer omfattande grundarbete.

Genom en donation från Staffan Björnberg och Bo Lönnerblad har scenen utrustats med textmaskin. Den 
användes första gången till W-The Truth Beyond i augusti. 

Ekonomi
Teatern redovisar för verksamhetsåret ett utfall på -0,5 mkr, vilket avviker från budget med motsvarande 
belopp. Underskottet beror på kostnader för retroaktiva pensionspremier uppgående till 0,7 mkr, vilket 
även är förklaringen till avvikelsen mot den resultatneutrala oktoberprognosen. 
Både teater- och caféverksamheten redovisar ett positivt resultat med 0,1 mkr vardera i förhållande till 
budget. Fastighets- och styrelse & VD-verksamheterna redovisar ett utfall i nivå med budget. Adminis-
trationsverksamheten redovisar ett underskott på 0,8 mkr, vilket till största del beror på de retroaktiva 
pensionskostnaderna, samt på ökade konsultationskostnader hänförligt till att teaterns marknadsförare 
slutade i augusti 2016.

Årets investeringar
Årets investeringar innehåller renovering av taket och underhåll på scenhuset.

Den nya toalettbyggnaden har kommit på plats och var i huvudsak färdig i slutet av december. Antalet 
tillgängliga toaletter ökade därmed från fem till fjorton. Av dessa är fyra särskilt avsedda för kvinnor och 
två för men.

Framtid
Bokningsläget för våren 2017 motsvarar 2016 och förhoppningen är att det blir möjligt att nå budgeterade 
intäkter. De stora evenemangen fortsätter med Ystadrevyn samt Kammaropera syd som ger en nyskriven 
opera Teaterhotellet, som handlar om Ystads Teater och dess invigning 1894. För åttonde året genomförs 
jazzfestivalen. 

Det årliga underhållet fortsätter med en översyn av främst fönster i söderläge. Innetaket i Caféet kommer 
att lagas och målas om. 

Första etappen för bättre ventilation kommer inledas med utredning.

Några akuta åtgärder kommer att vidtas för att förbättra personsäkerheten. Brandsäkerhetsåtgärder med 
utbyte av sprinklerhuvuden och nya utrymningsskyltar kommer att ske. Åtgärder med belysning och 
halkskydd kommer att ske i trapporna från vestibulen och upp till nedre raden. Salongen och caféets 
stolar måste kläs om. En ny flygel kommer att inköpas då den nuvarande är utsliten.
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Måluppföljning

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

1 % befolkningsökning Attraktivt utbud av evenemang med hög kvalité.

Vårda teaterbyggnaden.

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

Uppdraget inte genomfört på grund av bristande resurser.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Demokrati och delaktighet för alla Tillgänglig teater för funktionshindrade.

Scenen tillgänglig för skolan.

Tillgänglig teater för filminspelning.

Erbjuda ett utbud som attraherar barn och ungdomar

Påbörja utveckling mot en operaakademi

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

Anställa ungdomar på timmar vid olika evenemang.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Kompetensutveckla personalen för att bland annat 
minska sårbarheten i företaget.

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Inför ökad grad av källsortering.

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



Ko
m

m
un

en
s 

bo
la

g 
oc

h 
ko

m
m

un
al

fö
rb

un
d

108

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Det årliga resultatet skall vara 0.

Årets verksamhet visar på ett plusresultat men på grund av retroaktiva pensionspremier från 2008 redovi-
sar teatern ett resultat (innan extra koncernbidrag) på -0,5 mkr. Detta var inte känt vid redovisningen av 
andra tertialet. 

Intern förberedelse för diskussion/förhandling med infrastrukturägaren pågår.

AB Ystads Saltsjöbad

2016 2015 2014
Medelantal anställda 1 1 1
Omsättning 16,7 16,6 13,9
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3,6 3,6 2,5
Soliditet 18 15 12
Nettoinvesteringar -0,3 0,3 24,6

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

Ekonomi
Underhållskostnaderna är lägre än budget främst beroende på att hotellet har så hög beläggning, vilket 
medför begränsad tillgång till rummen för att renovera.

Årets investeringar
Under året har följande investeringar utförts: iordningsställande för 6 p-platser till el-bilar, laddare till 6 
platser, tillbyggnad av förråd samt utrymme för sophantering och ombyggnad av teknikrum för pool.

Framtid
Planera för framtida övervakning vilket även skall omfatta parkering utmed Saltsjöbadsvägen.
Tillbyggnader mm enligt långtidsplan.
Uppföra solceller inom fastigheten
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ungdomsarbetslösheten ska mins-
ka

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Kvalitetsutveckling och kvalitets-
bedömning ska införas

Bidra till att kulturintressen bevakas

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Verka för att kraven som kan ställas på bolaget beva-
kas.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhandlings-
programmet och Folkhälsopro-
grammet

Sänka energiförbrukningen.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2016

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

Balansera utgifterna
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Årets verksamhet

Ekonomi (tkr) 2016 2015 2014
Antal tillsvidareanställda 46 48 51
Omsättning 66,3 66,0 64,6
Årets resultat 1,3 0,7 0,2
Soliditet (%) 24,0 23,0 27,4
Nettoinvesteringar (tkr) 1,9 18,4 2,4

Verksamhetsåret har präglats av införandet av ett operativt femte skift. Den stora fördelen är att det fö-
rebyggande arbetet med tillsyn, utbildning och informationsinsatser har ökat. Exempel på vad SÖRF har 
genomfört:
• Fler tillsyner jämfört med 2015.
• Förbundet har träffat fler än 10 000 personer vilket motsvarar nästan 13% av befolkningen som bor 

i sydöstra Skåne.
• SÖRF har besökt ett trettiotal platser i de fyra medlemskommunerna, byalag, pensionärsråd och del-

tagit i seniorevent.
• Externutbildningen har ökat antal utbildningstillfällen från 62 (2015) till 90 (2016), en ökning på 45 

%.
• Varit i samtliga kommunstyrelser och informerat om det förebyggande arbetet samt räddningstjäns-

tens tankar om de äldres individuella brandskydd och vilka åtgärder som kan vara gångbara.              
• Delat ut cirka 1300 testhorn, specialutformat skohorn för att testa batteriet i brandvarnaren.

Under brandkonferensen 2016 i Karlstad var SÖRF en av räddningstjänsterna som skrev på för samver-
kan. Regeringen fattade beslut 2010 för en nationell strategi för att stärka brandskyddet och bland annat 
med målet att minska döda och skadade i bränder med en tredjedel till 2020. I sydöstra Skåne har det varit 
4 dödsbränder under 18 månader därav en viktig satsning främst genom utbildning och information ute i 
medlemskommunerna.    

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål Utfall 2016 Uppnått 
målet?

Antal utbildade och informerade per 1000 invånare. Median Sverige 
0,33/1000 invånare. 0,81 Ja 
Antal tillsyner enligt LSO per 1000 invånare. Median Sverige 
2,3/1000 invånare. 2,4 Ja
Antal inträffade arbetsskador. Färre än 10 st. 5 Ja
Responstid för räddningstjänst, det vill säga tid från 112-samtal till 
första resurs är på plats. Median Sverige 12,1 min. 11 Ja
Antal larm trafikolycka. Färre än tidigare år. 193 Ja
Antal larm brand i byggnad. Färre än tidigare år. 98 Nej
Antal automatlarm. Färre än tidigare år. 313 Ja

Bristen på ambulansresurser i Skåne är fortfarande stor. Det finns inget behov av räddningstjänst på plats, 
men på grund av brist på ambulansresurser larmas räddningstjänsten i väntan på ambulans.
Trots stora informationsinsatser vid brand i byggnad har förbundet haft fler insatser. Generellt sett en ök-
ning av antalet anlagda bränder i samhället.
Minskningen gällande automatlarm beror delvis på åtgärder som larmlagring och motringning. SOS Alarm 
har genomfört 69 motringningar under 2016. En av brandinspektörerna arbetar aktivt med automatlarms-
frågan tillsammans med kommunal säkerhet.
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Finansiella mål Utfall 2016 Uppnått 
målet?

Det egna kapitalet ska vara > 0. 11 114 Ja 

Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara 
> 0.

1 259 Ja

Ekonomi
Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på 1,3 mkr. De gynnsamma faktorerna som fram-
förallt bidragit till ett positivt resultat är utvecklingen gällande pensionsskulden som blev 1,1 mkr lägre 
än prognosen för 2016. Budgetavvikelsen under personalkostnader är hänförlig till heltidsverksamheten 
där återbesättning av personal inte skett i samma takt som tjänstledigheter och vakanser och därav har 
SÖRF tillfälligt haft färre antal anställda. En marginal inom personalomkostnadspålägget har också haft 
en positiv effekt.

Personal
Inom några stationsområden finns ett märkbart försämrat utgångsläge för rekrytering av ny personal till 
RIB/deltid. Vår tids samhällsutveckling är faktorer som inte är påverkningsbara av SÖRF som organisa-
tion. Faktorer till försämrad rekryteringssituation:
• Få arbetsgivare på respektive stationsort där RIB kan vara verksam under dagtid.
• Tighta produktionslinjer som omöjliggör RIB-verksamhet hos potentiella arbetsgivare.

Framtid
Förbundet har idag fem kvinnliga brandmän anställda. SÖRF saknar helt eller delvis omklädningsrum för 
kvinnor på sju av åtta brandstationer. Under 2017 kommer frågan att vara priorterad.

Direktionen och medlemskommunerna beslutade under 2016 att sotning/rengöring som räddningstjänst-
förbundets personal utför ska upphandlas. Brandskyddskontrollen berörs inte av detta beslut. Processen 
runt upphandlingen har påbörjats och kommer förhoppningsvis vara klar efter sommaren 2017.
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Årets verksamhet

Ekonomi (tkr) 2016 2015 2014
Antal anställda 18 18 18
Omsättning 13,7 13,8 14,9
Årets resultat 0,1 0,0 0,4
Soliditet (%) 48 58 58
Nettoinvesteringar (tkr) 0,2 0,1 -

I januari påbörjades en utbildning med inriktning på arbetsmiljö ”Ystad-Österlenregionens miljöförbunds 
framtidsresa”. Det var tre sammankomster där första utbildningstillfället behandlade organisationen med 
gemensam målbild och kultur. Andra tillfället handlade om beteende internt och externt. Kursen avslu-
tades med kommunikation. Vid samtliga tre tillfällen var det praktiska övningar där alla var aktiva för 
att föra miljöförbundet framåt och värdegrunderna för verksamheten framhölls. Efter slutförd utbildning 
sammanställdes en rapport med förslag på förbättringar och framtida arbetssätt på miljöförbundet. På 
hösten hölls sedan en halvdags uppföljning av kursen. Under sommaren har det varit kontinuerliga arbets-
miljömöten i mindre grupper där alla på miljöförbundet erbjudits tillfälle att vara med och framföra sina 
synpunkter och åsikter om arbetsmiljöarbetet. Revidering av arbetsmiljöpärmen med rutiner och riskpla-
ner har påbörjats där skyddsombudet har en framträdande roll. 

Under året har det utförts 200 inventeringar av enskilda avlopp och 1 473 inspektioner/kontroller. Fördel-
ningen av inspektioner/kontroller är följande: 553 kontroller med stöd av livsmedelslagen, 76 inspektioner 
av tobak, öl och receptfria läkemedel, 244 inspektioner på hälsoskydd, 196 inspektioner på lantbruk och 
404 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet med stöd av miljöbalken.

Efter önskemål från direktionen påbörjades under sensommaren 2014 rapportskrivning på plats vid kon-
troller/inspektioner. Det har varit positivt för verksamhetsutövaren och fungerat bra. Det sparar adminis-
trativ tid och under 2017 hoppas förbundet att arbetet kan digitaliseras helt och därmed bli mer effektivt.

Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter information 
på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser bland annat tillsyn på 
tandkliniker, tandhygienistmottagningar, fruktodlingar och på verksamheter som använder frityrolja till 
att fritera livsmedelsprodukter.

Måluppfyllelse
Samtliga mål som satts upp både vad gäller ekonomi och verksamhet är uppfyllda.

Verksamhetsmål Utfall 2016
Tillsynsplanen ska följas avseende planerat antal besök. Under 2016 ska Miljöförbundet 
genomföra 1260 inspektioner/kontroller samt inventera 200 enskilda avlopp. Uppfyllt

Ärenden som beslutas av direktionen ska vara beslutade inom sex veckor efter att den 
sökande kommit in med kompletta handlingar. Det kan finnas undantag, bland annat i 
ärenden där det krävs ett remissförfarande.

Uppfyllt

Klagomålsärende ska vara påbörjade inom tre arbetsdagar Uppfyllt

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

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

Uppfyllt
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Finansiella mål Utfall 2016
Uppnått 

målet?
Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i ba-
lans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut 
som visar på ett positivt resultat.

54 % Ja

70 Ja

Ekonomi
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 0,1 mkr och en självfinansieringsgrad 
på 54 procent, efter justering av medlemsavgifterna. 2015 togs beslut att förbundets ökning av eget kapital 
får uppgå till maximalt 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskom-
munerna utifrån medlemsavgifterna. 

Innan justering gjordes var utfallet plus 0,8 mkr vilket är ett resultat mot budget på plus 0,6 mkr. 

På intäktssidan, exklusive medlemsavgifter, är årsavgifterna i nivå med budget. Timavgifterna ligger 0,1 
mkr över budget även om det finns både positiva och negativa avvikelser inom verksamhetsområdena. 
Övriga intäkter överstiger budget något då miljöförbundet fått intäkter för miljöchefens expertkunskaper 
i frågor som berör miljö- och vattenfrågor. Återbetalning av de juridiska kostnaderna som mark- och mil-
jödomstolen beslutade om blev en intäkt på 0,2 mkr och ett överskott på intäktssidan.

Personalkostnaderna uppgår till 9,8 mkr, vilket är 0,1 mkr högre än budgeterat vilket beror på högre 
kostnader för den förmånsbaserade ålderspensionen än förväntat. Övriga kostnader har ett överskott mot 
budget på 0,3 mkr vilket beror på att de budgetmedel som var avsatta till direktionens förfogande inte 
använts. Inköp har gjorts under året av kontorsinventarier, mätutrustning och telefoner. Förändring av 
semesterlöneskulden gav en positiv resultateffekt på cirka 0,1 mkr. Årets avskrivningar är något lägre än 
budget eftersom den nya televäxeln som köpts in under senare delen av 2016 kan aktiveras först 2017.

Det finansiella målet med en självfinansieringsgrad på 50 procent samt ett positivt resultat, uppfylls.

Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga 
mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. Resultatet är positivt och 
det finns inga underskott att återställa från tidigare år. 

Personal
Under 2017 och 2018 kommer två anställda att uppnå pensionsålder. Troligtvis kommer minst en av tjäns-
terna att återbesättas. Under 2020 finns ytterligare en anställd som uppnår pension. Denna tjänst måste 
återbesättas. Under året har grupper inom de olika tillsynsområdena träffats för att utbyta erfarenheter 
tillsammans med Sjöbo, Trelleborg och Skurup. Det har under året även varit en hel del utbildningar inom 
olika tillsynsområden som flera av medarbetarna varit iväg på. I början av 2017 kommer alla anställda att 
genomgå en hälsokontroll där det diskuteras kost, motion, allmänt välbefinnande, provtagning av koleste-
rol och blodsocker samt blodtryck- och konditionstest.  En arbetsmiljöenkät skickades ut vid årsskiftet och 
kommer att presenteras under januari 2017. Sjukfrånvaron var något lägre under året än 2015 och 2014.
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Framtid
Miljöförbundets verksamhet står för rättsäkerhet, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är angeläget 
om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet kommer därför kontinuerligt uppdatera 
hemsidan med information och rapporter. 
Direktionen på miljöförbundet har tagit beslut om tre mål som förvaltningen kommer att arbeta mot. 
Dessa mål är: 

• Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans.
• Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en hög grad av tillgänglighet.
• Verksamheten ska effektivisera sin tillsynsverksamhet.

Direktionen har tillsammans med förvaltningen tagit fram några verksamhetsområden som är fokusom-
råde under 2017. Dessa är:

• Fusk och allergier när det gäller livsmedel
• Energi- och kemikalietillsyn
• Kemikalier i leksaker på förskolor
• Smittspridning på gym
• Näringsläckage

Under kommande år är det investeringar inom IT som krävs, med nya programuppdateringar av ärende-
hanteringssystemet och uppgradering av hemsidan.

Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och uppdraget, det vill säga myndighetsutövning.

Effektivare tillsyn kommer även fortsättningsvis att utvecklas. Inför 2017 kommer till exempel samma 
miljöinspektör att utföra tillsyn på vattenverk både ur ett livsmedelsperspektiv och ur ett miljöperspektiv.

Direktionen har framfört önskemål om att protokoll efter inspektioner och kontroller ska lämnas ut direkt 
på plats efter besöket (se mål om att verksamheten ska effektivisera sin tillsynsverksamhet). Som ett mål 
ska 75 % av protokollen skrivas på plats.

Verksamhetsplanen för 2016 beslutades av direktionen i oktober. Då samtliga verksamheter är riskklas-
sade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att miljöförbundet har ett gott framtidsperspektiv.



115

Resultaträkning

R
es

ul
ta

tr
äk

ni
ng

RESULTATRÄKNING, MKR                  Koncernen                   Kommunen
  2016 2015 2016 2015
     
Verksamhetens intäkter Not 1 1 006,0 892,5 660,9 502,6
              varav jämförelsestörande post  - 10,6 - 9,5
Verksamhetens kostnader Not 1 -2 129,2 -1 961,5 -1 926,8 -1 700,4
              varav jämförelsestörande post  - 18,2 - -
Avskrivningar Not 2 -208,9 -186,6 -141,1 -124,5
Verksamhetens nettokostnader  -1 332,1 -1 255,6 -1 407,0 -1 322,3
     
Skatteintäkter Not 3 1 206,7 1 159,4 1 206,7 1 159,4
Generella statsbidrag o utjämning Not 4 228,3 172,0 228,3 172,0
Finansiella intäkter Not 5 4,8 0,7 36,1 38,5
Finansiella kostnader Not 6 -32,6 -39,8 -30,5 -34,7
              varav jämförelsestörande post  - - - -
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt Not 7 75,1 36,7 33,6 12,9
     
Skatt  -10,4 -6,4 - -
Årets resultat  64,7 30,3 33,6 12,9

KASSAFLÖDESANALYS, MKR                  Koncernen                   Kommunen
  2016 2015 2016 2015 
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  75,1 36,7 33,6 12,9
Justering för av- och nedskrivningar  206,9 186,1 141,1 124,5
Ökning/minskning avsättningar Not  8 5,5 3,9 -1,5 -0,2
Vinst/Förlust avyttring av anl.tillg. Not  9 3,3 1,7 -0,6 -1,6
Skatt  -10,4 -6,6 - -
Justering för övriga ej likvidpåverkande 
poster Not 10 -4,3  -8,1 -
Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  276,1 221,8 164,5 135,6
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -62,4 -34,7 -80,1 -45,4
Ökning/minskning förråd o exploateringsfast.  -4,5 10,7 -4,7 10,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder  54,1 33,7 78,7 43,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten  263,3 231,5 158,4 144,8
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -410,1 -413,5 -286,3 -301,2
Försäljning av materiella anläggnings-
tillgång Not 11 2,5 4,3 1,9 4,0
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggnings-
tillgång  -0,1 -3,7 - -3,6
Försäljning av finansiella anläggnings-
tillgång Not 11 0,1 0,2 - -
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv 
inkomster  1,7 0,3 1,7 0,3
Förändring finansiell leasing  1,1 1,8 1,1 1,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -404,8 -410,6 -281,5 -298,7
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring långfristig skuld  47,3 151,0 86,9 320,0
Ökning /minskning långf. fordringar Not 12 -0,6 -1,5 -58,5 -195,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  46,7 149,5 28,4 125,0
     
Årets kassaflöde  -94,8 -29,6 -94,7 -28,9
Likvida medel vid årets början  174,4 204,0 173,8 202,7
Likvida medel vid årets slut  79,6 174,4 79,1 173,8
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BALANSRÄKNING, MKR                                                Koncernen                  Kommunen  
  2016 2015 2016 2015
     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggn o tekn anläggn Not 13 3 924,5 3 755,5 2 507,5 2 366,9
Maskiner och inventarier Not 14 212,1 181,2 53,1 43,4
Summa materiella anl  tillgångar  4 136,6 3 936,7 2 560,6 2 410,3
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Värdepapper, andelar,     
bostadsrätter m m Not 15 11,0 12,2 37,0 38,1
Långfristiga fordringar Not 16 15,0 14,4 1 314,1 1 255,6
Summa finansiella anl tillgångar  26,0 26,6 1 351,1 1 293,8
Summa anläggningstillgångar  4 162,6 3 963,3 3 911,7 3 704,1
     
Omsättningstillgångar     
Exploateringsfastigheter  14,0 9,4 14,0 9,4
Förråd  5,6 5,8 - -
Fordringar Not 17 257,4 195,0 344,7 264,6
Kassa och bank   79,6 174,4 79,1 173,8
Summa omsättningstillgångar  356,6 384,6 437,8 447,8
     
SUMMA TILLGÅNGAR  4 519,2 4 347,9 4 349,5 4 151,9
     
 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital  1 492,0 1 462,0 1 417,8 1 404,9
   varav avsatt till resultatutjämningsreserv  102,4 83,4 102,4 83,4
Årets resultat  64,7 30,3 33,6 12,9
Summa eget kapital Not 18 1 556,7 1 492,3 1 451,4 1 417,8
     
Avsättningar     
Avsättn för pens o liknande förplikt  32,6 35,7 27,9 29,5
Övriga avsättningar  66,7 58,1 - -
Summa avsättningar Not 19 99,3 93,8 27,9 29,5
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 20 2 449,9 2 402,7 2 337,3 2 250,4
Kortfristiga skulder Not 21 413,3 359,1 532,9 454,2
Summa skulder  2 863,2 2 761,8 2 870,2 2 704,6
     
S:A EGET KAPITAL O SKULDER  4 519,2 4 347,9 4 349,5 4 151,9
      
Ställda panter o ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser, KPA Not 22 562,9 590,4 562,9 590,4
Visstidspensioner  Not 22 - 1,4 - 1,4
Privata medel Not 23 0,0 0,0 0,0 0,0
Leasingåtaganden Not 24 35,3 24,9 35,0 24,4
Borgens- och övriga ansvarsförb. Not 25 2 295,0 2 079,0 2 407,4 2 235,1
Ställda säkerheter Not 25  0,2 0,2 - -



117

Noter

N
ot

er

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader  
Koncernen Intäkter Kostnader
Andel efter elimineringar:  
Ystads kommun 602,7 1 874,3
Koncernen Ytornet 382,4 228,8
Kommunalförbund 20,9 26,1

Kommunen  
Intäkter och kostnader är exklusive interna poster.
I nettokostnaderna ingår vinst vid avyttring av 
anläggningstillgångar med 0,6 mkr.  
I kostnaderna ingår förändring av pensionsavsätt-
ning samt årets avgiftsbestämda ålderspension 
med 36,6 mkr och kostnader för särskild löneskatt
avseende dessa pensioner med 8,4 mkr. För pen-
sionsförsäkringar avseende förmånsbestämd ål-
derspension mm har redovisats 5,8 mkr och löne-
skatt för dessa med 2,0 mkr. Pensionsutbetalningar 
till dagens pensionärer har redovisats med 25,6 
mkr, för visstidspensioner 0,8 mkr samt löne-
skatt för dessa utbetalningar med 6,8 mkr 
9,5 mkr (2015) avser återbetalning av pre-
mier från AFA Försäkring för kollek-
tivavtalad sjukförsäkring och avgiftsbe-
frielseförsäkring avseende år 2004.  

Not 2 Avskrivningar  
Koncernen  
Beloppet utgörs av Ystads kommuns avskrivningar 
på 141,1 mkr,  
Koncernen Ytornets avskrivningar 66,3 mkr samt 
Kommunalförbunden 1,5 mkr.  

Kommunen
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka 
beräknas på anläggningstillgångarnas anskaff-
ningsvärde samt nedskrivningar. Årets kostnad 
grundas på färdigställda investeringar t o m år 
2016.

Not 3 Skatteintäkter  
Kommunen 2016 2015
Kommunalskatt 1 211,4 1 160,4
Slutavräkning 2016 (2015) -5,9 1,2
Slutavräkning 2015 (2014) 1,2 -2,2
 1 206,7 1 159,4

Kommunen 2016 2015
Kommunalskatt 1 211,4 1 160,4
Slutavräkning 2016 (2015) -5,9 1,2
Slutavräkning 2015 (2014) 1,2 -2,2
 1 206,7 1 159,4

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning  
Kommunen 2016 2015
Inkomstutjämningsbidrag 209,2 191,3
Strukturbidrag - 3,0
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -58,1 -61,5
Regleringsbidrag/avgift -1,0 -1,1
Utjämningsavgift LSS -11,3 -20,0
Kompensation för höjda 
soc avgifter - 2,1
Tillfälligt statsbidrag för   
mottagning av flyktingar 32,1 2,7
Kommunal fastighetsavgift 57,4 55,5
 228,3 172,0

Kommunen 2016 2015
Inkomstutjämningsbidrag 209,2 191,3
Strukturbidrag - 3,0
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -58,1 -61,5
Regleringsbidrag/avgift -1,0 -1,1
Utjämningsavgift LSS -11,3 -20,0
Kompensation för höjda 
soc avgifter - 2,1
Tillfälligt statsbidrag för  
mottagning av flyktingar 32,1 2,7
Kommunal fastighetsavgift 57,4 55,5
 228,3 172,0

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 
har periodiserats med en jämn fördelning från och 
med december 2015 till och med december 2016. 
Ystad har erhållit 34,8 mkr.
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Not 5 Finansiella intäkter  
Koncernen 2016 2015
Ränta på utlämnade lån 0,2 0,3
Ränta på likvida medel 4,4 0,3
Utdelning aktier o andelar - - 
Dröjsmålsräntor 0,2 0,1
  
 4,8 0,7

Kommunen 2016 2015
Ränta på utlämnade lån 25,3 26,8
Ränta på likvida medel 4,4 0,1
Utdeln från koncernen Ytornet 6,0 11,0
Dröjsmålsräntor 0,1 0,1
Borgensavgifter 0,3 0,5
 36,1 38,5

Not 6 Finansiella kostnader  
Koncernen 2016 2015
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 31,4 38,6
Ränta på pensionsskuld 0,4 0,6
Övriga finansiella kostnader 0,8 0,6
 32,6 39,8

Kommunen 2016 2015
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 29,4 33,6
Ränta på pensionsskuld 0,3 0,5
Övriga finansiella kostnader 0,8 0,6
 30,5 34,7

Kostnader för upplupna räntor på långfris-
tiga skulder uppgår till 11,9 mkr (12,8). Bok-
föring av intern ränta under byggnadstiden har 
minskat räntekostnaderna med 2,7 mkr (4,4).

Not 7 Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatter  
Koncernen 2016 2015
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 64,7 30,3
Varav realisationsvinster netto -0,9 -1,0

Kommunen 2016 2015
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 33,6 12,9
Realisationsvinster -0,6 -1,6
Justerat resultat 33,0 11,3

Not 8 Ökning/minskning avsättningar  
Koncernen 2016 2015
Ingående värde 93,8 89,9
Årets förändring exkl  
visstidspens etc -2,6 0,1
   varav räntekostnad 0,2 0,6
   varav utbetalningar -1,6 -1,9
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök 0,2 -0,7
   varav räntekostnad 0,0 0,0
   varav utbetalningar -0,8 -0,8
Årets förändring särskild  
löneskatt -0,7 -0,1
Skatt obeskattade reserver mm 8,6 4,6
Utgående värde 99,3 93,8

Kommunen 2016 2015
Ingående värde 29,5 29,7
Årets förändring exkl  
visstidspens etc -1,5 0,5
   varav räntekostnad 0,2 0,4
   varav utbetalningar -1,2 -1,4
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök 0,3 -0,7
   varav räntekostnad 0,0 0,0
   varav utbetalningar -0,8 -0,8
Årets förändring särskild  
löneskatt -0,3 0,0
  
Utgående värde 27,9 29,5

Not 9 Avyttring anläggningstillgångar  
Koncernen 2016 2015
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc 3,4 2,3
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc -0,1 -0,6
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 3,3 1,7

Kommunen 2016 2015
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -0,6 -1,2
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc - -0,4
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -0,6 -1,6
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Not 10 Justering för övriga ej likvidpåverkande 
poster  

Ystads kommun övertog materiella anläggningstill-
gångar från Sydskånska gymnasieförbundet då för-
bundets verksamhet övertogs av kommunen 2016.

Not 11 Försäljning av anläggningstillgångar 
Koncernen 2016 2015
Lantegendomar - -
Bostads- och affärshus 0,6 3,0
Verksamhetsfastigheter 1,7 -
Fastigheter för annan 
verksamhet 0,2 -
Maskiner, inventarier,   
transportmedel - 1,3
Aktier och andelar 0,1 0,2
 2,6 4,5

Kommunen 2016 2015
Lantegendomar - -
Bostads- och affärshus - 3,0
Verksamhetsfastigheter 1,7 -
Fastigheter för annan 
verksamhet mm 0,2 -
Maskiner, inventarier,   
transportmedel - 1,0
Aktier och andelar - -
 1,9 4,0

Not 12 Ökning/minskning långfristiga fordringar 
Koncernen 2016 2015
Uppskjuten skatt  0,2 -1,3
Minoritetsandel koncernintern  
utlåning -0,8 -0,2
  
  
  
  
 -0,6 -1,5

Kommunen 2016 2015
Ytornet AB - -30,0
AB Ystadbostäder  -10,0 -65,0
AB Ystads Saltsjöbad -3,0 -
Ystads Energi AB -20,0 -72,0
Ystad Industrifastigheter AB -15,0 -25,0
Ystads Teater AB -10,5 -3,0
Kommuninvest - -
 -58,5 -195,0

Not 13 Mark, byggnader o tekniska anläggningar 
Koncernen 2016 2015
Ingående anskaffn. värde 5 651,8 5 338,3
Omklassificering 23,9 6,9
Inköp under året 311,4 354,3
Försäljning/utrangering -21,8 -11,7
Nedskrivning -21,2 -24,7
Pågående arbeten 17,4 -11,3
Utgående ack anskaffn.värde 5 961,5 5 651,8
  
Ingående avskrivningar -1 896,3 -1 769,3
Omklassificering  
Försäljning/utrangering 13,7 6,5
Nedskrivning 8,7 16,4
Årets avskrivningar -163,1 -149,9
Utgående ack avskrivningar -2 037,0 -1 896,3
Utgående restvärde 3 924,5 3 755,5

Kommunen 2016 2015
Ingående anskaffn. värde 3 646,9 3 386,1
Omklassificering - -
Inköp under året 268,0 288,1
Försäljning/utrangering -1,6 -2,6
Nedskrivning -21,2 -24,7
  
Utgående ack anskaffn.värde 3 892,1 3 646,9
  
Ingående avskrivningar -1 280,0 -1 194,3
  
Försäljning/utrangering 0,3 0,9
Nedskrivning 8,7 16,4
Årets avskrivningar -113,6 -103,0
Utgående ack avskrivningar -1 384,6 -1 280,0
Utgående restvärde 2 507,5 2 366,9
  
Specifikation  
Markreserv 52,6 52,9
Verksamhetsfastigheter 1 155,1 1 069,5
Fastigheter affärsverksamhet 1 032,0 967,2
Publika fastigheter 195,1 203,7
Fastigheter annan verksamhet 70,6 71,4
Övriga fastigheter 2,1 2,1
Exploateringsmark - -
 2 507,5 2 366,9
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Not 14 Maskiner och inventarier  
Koncernen 2016 2015
Ingående anskaffn.värde 509,4 464,9
Inköp under året 60,1 63,4
Försäljning/utrangering/
omklass -19,4 -18,9
Utgående ack anskaffn.värde 550,1 509,4
  
Ingående avskrivningar -328,2 -318,3
Försäljn/utrangering/omklass 19,2 18,1
Årets avskrivningar -29,0 -28,0
Utgående ack avskrivningar -338,0 -328,2
Utgående restvärde 212,1 181,2

Kommunen 2016 2015
Ingående anskaffn.värde 207,1 196,4
Inköp under året 24,7 12,8
Försäljning/utrangering -15,4 -2,1

Utgående ack anskaffn.värde 216,4 207,1
  
Ingående avskrivningar -163,7 -151,9
Försäljning/utrangering 15,4 1,4
Årets avskrivningar -15,0 -13,2
Utgående ack avskrivningar -163,3 -163,7
Utgående restvärde 53,1 43,4
  
Specifikation:  
Maskiner 26,6 24,3
Inventarier 19,8 13,8
Byggnadsinventarier - -
Bilar, transportmedel 5,6 4,3
Konst 1,1 1,1
 53,1 43,4

Not 16 Långfristiga fordringar  
Koncernen 2016 2015
Kommuninvest 5,3 5,3
Uppskjuten skatt  1,7 1,8
Minoritetsandel konernintern  
utlåning 8,0 7,2
Övriga  0,0 0,1
  
  
 15,0 14,4

Kommunen 2016 2015
AB Ystads Saltsjöbad 75,0 72,0
Ystadbostäder AB 544,0 534,0
Ystad Energi AB 267,0 247,0
Ystad Industrifastigheter AB 143,0 128,0
Ystads Teater AB 18,0 7,5
Ytornet AB 261,8 261,8
Kommuninvest 5,3 5,3
 1 314,1 1 255,6

Not 17 Kortfristiga fordringar  
Koncernen 2016 2015
Kundfordringar 104,5 86,0
Övriga kortfristiga fordringar 53,6 28,1
Interimsfordringar 99,3 80,9
 257,4 195,0

Kommunen 2016 2015
Kundfordringar 71,5 63,3
Övriga kortfristiga fordringar 110,2 65,9
Interimsfordringar 162,9 135,4
 344,7 264,6

Not 15 Värdepapper, andelar o bostadsrätter m m 
Koncernen 2016 2015
Aktier och andelar i:   
Husbyggnadsvaror HBV för. 0,2 0,3
Kommuninvest 4,9 4,9
Kommunassurans  
Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,1 -
Finansiell leasing 3,6 4,8
  
 11,0 12,2
  
  
  

Kommunen 2016 2015
Aktier och andelar i:  
koncernföretag 26,2 26,2
andra företag:  
Kommuninvest 4,9 4,9
Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,1 0,0
Finansiella leasingtillgångar 3,6 4,8
 37,0 38,1
  
*) Det bokförda andelskapitalet i Kommuninvest 
ekonomisk förening uppgår till 4 881 kkr. Efter 
insatsemmissioner uppgår Ystads kommuns totala 
andelskapital till 25 894 kkr.  
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Not 19 Avsättningar  
Koncernen 2016 2015
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner 23,8 26,4
Avsättning för visstids-  
pensioner  2,5 2,3
Avsättning för särskild   
löneskatt 6,3 7,0
Avsättning för skatter 66,7 58,1
Summa 99,3 93,8

Kommunen 2016 2015
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner* 20,0 21,5
Avsättning för visstids-  
pensioner 4 st (2) 2,5 2,2
Avsättning för särskild   
löneskatt 5,4 5,8
  
Summa 27,9 29,5
  
*Inkluderar from 2011 även förtroendevalda 

Not 20 Långfristiga skulder  
Koncernen 2016 2015
Lån i banker o kreditinst 2 424,3 2 374,0
Skuld för anslutningsavgifter 5,0 2,4
Skuld för investeringsbidrag 10,7 10,8
Investeringsfond 3,4 7,7
Skuld för exploatering 2,9 3,0
Skuld för finansiell leasing 3,6 4,8
Övriga långfristiga skulder  
 2 449,9 2 402,7

Kommunen 2016 2015
Lån i banker o kreditinst 2 311,7 2 221,7
Skuld för anslutningsavgifter 5,0 2,4
Skuld för investeringsbidrag 10,7 10,8
Investeringsfond 3,4 7,7
Skuld för exploatering 2,9 3,0
Skuld för finansiell leasing 3,6 4,8
  
 2 337,3 2 250,4

Not 21 Kortfristiga skulder  
Koncernen 2016 2015
Leverantörsskulder 119,7 58,7
Övriga kortfristiga skulder 55,6 78,3
Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter 238,0 222,1
  
 413,3 359,1

Kommunen 2016 2015
Leverantörsskulder 84,9 34,8
Övriga kortfristiga skulder 231,5 204,1
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 216,5 215,3
   varav tillfälligt flyktingbidrag - 32,1
 532,9 454,2

Not 18 Eget kapital  
Koncernen 2016 2015
Ystads kommun 1 328,0 1 286,6
Koncernen Ytornet 223,2 200,7
Kommunalförbund 5,5 5,0
Summa 1 556,7 1 492,3
  
Ystad kommuns egna kapital är justerat med kon-
cernmässiga övervärden samt aktier i dotterbolag 
 

Kommunen 2016 2015
Ingående värde 1 417,8 1 404,9
Årets resultat  33,6 12,9
 1 451,4 1 417,8
  
Varav av årets resultat:  
Kommungemensamt 25,8 5,7
Hamnfond 8,0 8,0
Social investeringsfond -0,2 -0,8
  
Av årets resultat 2016 avsätts 19,0 mkr till resul-
tatutjämningsreserven. Kommunfullmäktige har 
under tidigare år beslutat att avsätta totalt 83,4 
mkr till resultatutjämningsreserven.  
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Not 23 Privata medel  
Koncernen 2016 2015
43 kkr (25 kkr) förvaltas av 
Social omsorg 0,0 0,0
  

Kommunen 2016 2015
43 kkr (25 kkr) förvaltas av 
Social omsorg  0,0 0,0
  

Not 24 Ej uppsägningsbara operationella leasing-
avtal överstigande 3 år  
Koncernen 2016 2015
Minimileaseavgifter  
  med förfall inom 1 år 35,3 24,9
  med förfall inom 1-5 år 93,7 70,8
  med senare än 5 år 12,3 26,6

Kommunen 2016 2015
Minimileaseavgifter  
  med förfall inom 1 år 35,0 24,4
  med förfall inom 1-5 år 92,5 70,6
  med senare än 5 år 12,3 26,6
  
Leasingavgifter avser inventarier, maskiner samt 
fastigheter och redovisas som operationell leasing. 
Leasingkostnaden för operationell leasing för året 
uppgick till 34,2 mkr (25,0).  
Finansiell leasing redovisas i not 15.  

Not 22 Pensionsförpliktelser mm  
Koncernen 2016 2015
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 475,1 507,9
Årets förändring    -22,1 -32,8
   varav räntekostnad 6,5 9,2
   varav utbetalningar -26,9 -27,6
Särskild löneskatt, KPA 109,9 115,3
Visstidspensioner - 1,2
Särskild löneskatt, visstidspens - 0,3
 562,9 591,8

Kommunen 2016 2015
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 475,1 493,2
Årets förändring  -22,1 -18,1
   varav räntekostnad 6,5 8,9
   varav utbetalningar -26,9 -26,9
Särskild löneskatt, KPA 109,9 115,3
Visstidspensioner  - 1,2
Särskild löneskatt, visstidspens - 0,3
 562,9 591,8
  
Överskottsfondens utgående kapital är 0,8 mkr 
per 161231. Uttaget ur överskottsfonden har varit 
2,3 mkr under 2016.  
  
Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget från 
KPA uppgår till 97,0 %  
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Not 25 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 
Koncernen 2016 2015
  
Egnahem och småhus 0,1 0,1
Föreningar 9,9 9,4
Kommuninvest 2 281,7 2 066,7
Övriga 3,1 2,7
Ställda säkerheter 0,2 0,2
 2 295,0 2 079,2

Kommunen 2016 2015
Koncerninterna 112,9 156,2
Egnahem och småhus 0,1 0,1
Föreningar 9,9 9,4
Kommuninvest 2 281,7 2 066,7
Övriga 3,0 2,6
   
 2 407,4 2 235,1

Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en so-
lidarisk borgen såsom för egen skuld för Kom-
muninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner 
och landsting/regioner som per 2016-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk fören-
ing har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest eko-
nomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlem-
marna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till stor-
leken på de medel som respektive medlem lånat 

av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
till storleken på medlemmarnas respektive insats-
kapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förplik-
telser till 346 091 mkr kronor och totala tillgångar 
till 338 153 mkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 2 745 mkr och andelen 
av de totala tillgångarna uppgick till 2 679 mkr.
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Nämnd/styrelse/förvaltning Intäkt Kostnad Netto- Budget-
   kostnad avvik netto
Kommunstyrelse 405,1 -529,2 -124,1 11,6
- Överförmyndarnämnd 2,8 -5,6 -2,8 0,1
- Ledning o Utveckling 45,3 -145,4 -100,1 2,7
- Hamn 43,4 -35,4 8,0 -
- Kommungemensamt 313,6 -342,8 -29,2 8,8
    
Barn- och utbildningsnämnd 354,8 -859,7 -504,9 -3,6
Gymnasienämnd 404,1 -527,7 -123,6 6,6
Kulturnämnd 6,0 -36,6 -30,6 -0,8
Myndighetsnämnd 4,1 -8,3 -4,2 -1,0
Samhällsbyggnadsnämnd 502,6 -572,9 -70,3 -2,4
Socialnämnd 245,6 -818,8 -573,2 0,4
Revision - -1,2 -1,2 -
Summa  1 922,3 -3 354,4 -1 432,1 10,8
Finansiering 1 505,8 -40,1 1 465,7 17,1
Totalt 3 428,1 -3 394,5 33,6 27,9

Nämnd/styrelse/förvaltning Inkomst Utgift Nettoinv Budget-
    avvik netto
Kommunstyrelse - -36,6 -36,6 73,9
- Ledning o Utveckling - -0,6 -0,6 14,2
- Hamn - -36,0 -36,0 59,7
Barn- och utbildningsnämnd - -6,0 -6,0 -0,2
Gymnasienämnd - -2,1 -2,1 -0,1
Kulturnämnd - -2,3 -2,3 -
Myndighetsnämnd - - - 0,4
Samhällsbyggnadsnämnd 1,7 -236,7 -235,0 143,8
Socialnämnd - -2,6 -2,6 12,7
Finansiering - - - -
Summa 1,7 -286,3 -284,6 230,5

Årets största investeringar  (mkr)
Ystad Arena    -84,2
Utbyggnadsbehov Ystads ARV  -53,8
Ystad Arena, bowlinghall  -16,9
Markarbeten/hårdgjorda ytor  -15,8
Backaskolan ombyggnad kök  -10,9
Planerat fastighetsunderhåll  -10,8
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Särredovisning av VA-verksamhet
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Resultaträkning, kkr     2016 2015
   
Verksamhetens intäkter           Not 1  87 403 83 424
   
Verksamhetens kostnader   Not 2  -63 734 -62 849
Avskrivningar   Not 3  -17 097 -13 361
Verksamhetens nettointäkt/kostnad    6 572 7 214
   
Finansiella kostnader  Not 4  -10 902 -8 520
Årets resultat före avsättning till investeringsfond  Not 5  -4 330 -1 306
                       Avgår till/minskar investeringsfond   4 330 1 306
   
   

Balansräkning, kkr    2016 2015

Tillgångar   
Anläggningstillgångar   Not 6  505 837 451 665
Omsättningstillgångar   Not 7  18 961 18 103
Summa tillgångar    524 798 469 768
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital     - -
Kortfristiga skulder   Not 8  10 466 6 811
Långfristiga skulder   Not 9  514 332 462 957
Summa eget kapital och skulder    524 798 469 768
   
   

Kassaflödesanalys, kkr    2016 2015
   
Årets resultat    -4 330 -1 306
Justering för av- och nedskrivningar    17 097 13 361
Vinst/Förlust avyttring av anläggningstillgångar    - -98
Medel till/från investeringsfond    4 330 1 306
   
Medel från verksamheten före förändring    17 097 13 263
av  rörelsekapital   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -858 -2 551
Ökning/minskning kortfristiga skulder    3 655 -8 125
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten    19 894 2 587
   
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar   -72 666 -132 590
Försäljning av materiella anläggningstillgångar     194
Investeringsinkomster    1 397 
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -71 269 -132 396
   
Förändring långfristig skuld    51 375 129 809
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    51 375 129 809
   
Årets kassaflöde    0 0
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Not 1 Intäkter   
 Verksamhetens intäkter före avsättning till investeringsfond.    
    
Not 2 Kostnader   
Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för förvaltningschef   3 %
Ekonom på ekonomiavdelningen     23 %
Ekonomiavdelningens kundtjänst     30 %
Ekonomiavdelningens redovisningsenhet     7 %
Ekonomiavdelningens lönehandläggare     10 %
Personalavdelningen     2 % 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för kommunikatör   5 % 
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader     12 %
VA-enheten betalar del av kommungemensamma program
    
Not 3 Avskrivningar   
    2016 2015
Totala avskrivningar    17 097 13 361
varav avskrivningar på anläggningar    16 995 13 242
varav avskrivningar på maskiner    32 32
varav avskrivningar på transportmedel    70 87
    
Not 4 Finansiella kostnader   
    2016 2015
Totala finansiella kostnader    10 902 8 520
varav kapitalkostnadsränta    10 535 8 162
övriga räntekostnader    367 358
    
Not 5 Årets resultat   
 Årets resultat avseende VA-verksamheteten  ingår inte i kommuens totala resultat.   
 Överskott resp underskott förs mot investeringsfonden.   
    
Not 6 Anläggningstillgångar   
    2016 2015
Ingående restvärde på anläggningstillgångar    451 665 332 532
Årets inköp    71 269 132 590
Årets avskrivningar    -17 097 -13 361
Årets försäljning/utrangering    - -96
Utgående restvärde på anläggningstillgångar    505 837 451 665
    
Not 7 Omsättningstillgångar   
    2016 2015
Kundfordringar     18 961 18 103
    18 961 18 103
    
Not 8 Kortfristiga skulder   
    2015 2015
Leverantörsskulder     9 126 5 547
Upplupna semesterlöner    918 829
Upplupna sociala avgifter    422 435
    10 466 6 811
Not 9 Långfristiga skulder   
    2016 2015
Investeringsfond    3 374 7 704
Skuld anslutningsavgifter    4 960 2 384
Intern skuld till kommunen     505 998 452 869
    514 332 462 957
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Särredovisning av avfallsverksamhet

Resultaträkning, kkr    2016 2015
   
Verksamhetens intäkter           Not 1  23 371 23 440
   
Verksamhetens kostnader   Not 2  -24 953 -22 718
Avskrivningar   Not 3  -212 -212
Verksamhetens nettointäkt/kostnad    -1 794 510
   
Finansiella kostnader  Not 4  -168 -185
   
Årets resultat före bokning mot interimsskuld  Not 5  -1 962 325
                       Avgår till/minskar interimsskuld    1 962 -325
   
   
Balansräkning, kkr    2016 2015
   
Tillgångar   
Anläggningstillgångar   Not 6  2 636 2 848
Omsättningstillgångar   Not 7  5 549 5 581
Summa tillgångar    8 185 8 429
    
Eget kapital och skulder   
Eget kapital   - -
Kortfristiga skulder   Not 8  2 688 4 053
Långfristiga skulder   Not 9  5 497 4 376
Summa eget kapital och skulder    8 185 8 429
   
   
Kassaflödesanalys, kkr    2016 
   
Årets resultat    -1 962 
Justering för av- och nedskrivningar    212 
Medel till/från interimsskuld    1 962 
   
Medel från verksamheten före förändring    212 
av rörelsekapital   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    32 
Ökning/minskning kortfristiga skulder    -1 365 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -1 121 
   
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar   - 
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten    0 
   
Förändring långfristig skuld    1 121 
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    1 121 
   
Årets kassaflöde    0 
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Not 1 Intäkter   
Verksamhetens intäkter före justering avseende interimsskuld.   
    
Not 2 Kostnader   
Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för förvaltningschef   3 %
Ekonom på ekonomiavdelningen     12 %
Ekonomiavdelningens kundtjänst     10 %
Ekonomiavdelningens redovisningsenhet     1,5 %
Ekonomiavdelningens lönehandläggare     5 %
Personalavdelningen     1 %
Samhällsbyggnadsnämndens kostnader     2 %
VA-enheten betalar del av kommungemensamma program

Not 3 Avskrivningar   
    2016 2015
Totala avskrivningar    212 212
varav avskrivningar på maskiner    212 212
    
Not 4    Finansiella kostnader   
    2016 2015
Totala finansiella kostnader    168 185
varav kapitalkostnadsränta    68 84
övriga räntekostnader    100 101
    
Not 5    Årets resultat   
 Årets resultat avseende avfallsverksamheteten ingår inte i kommuens totala resultat.   
 Överskott resp underskott förs mot interimsskuld.   
    
Not 6    Anläggningstillgångar   
    2016 2015
Ingående restvärde på anläggningstillgångar    2 848 3 060
Årets inköp    - -
Årets avskrivningar    -212 -212
Utgående restvärde på anläggningstillgångar    2 636 2 848
    
Not 7    Omsättningstillgångar   
    2016 2015
Kundfordringar     5 549 5 581
    5 549 5 581
    
Not 8    Kortfristiga skulder   
    2016 2015
Leverantörsskulder     1 525 773
Upplupna semesterlöner    651 778
Upplupna sociala avgifter    119 148
Förutbetalda intäkter    393 2 354
    2 688 4 053
Not 9    Långfristiga skulder   
      2016 2015
Intern skuld till kommunen     5 497 4 376
    5 497 4 376
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Exploateringsredovisning
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Område Ingående Löpande  Löpande  Resultat- Utgående
 balansvärde intäkter kostnader påverkan balansvärde
     
Öja by 0,2 - - - 0,2
Solviksvägen, Köpingebro -0,4 - - - -0,4
Källesjö nordost 0,4 - 0,0 - 0,4
V:a stadsdelarna, gemensamt 5,3 - - - 5,3
V:a stadsdelarna I (Hein) -0,7 - -0,4 - -0,3
V Sjöstaden I 2,5 3,5 0,0 - -1,0
Källesjö nord 3,0 3,6 -0,4 - -0,2
Nybrostrand väster -7,3 0,9 -0,3 - -7,9
V Sjöstaden II 9,2 11,2 -6,4 - 4,4
Källesjö, Lilla Tvären 3:1 -0,5 - - - -0,5
Ubåten Edvinshem -0,7 - - - -0,7
Köpingebro Soldatvägen -0,7 - -0,1 - -0,6
HSB Lilla Tvären 1:3 -2,6 - - - -2,6
Köpingebro Junivägen -2,0 0,3 -0,5 - -1,8
Fredriksberg 0,1 - - - 0,1
Löderup 2:22 Öster 0,0 - - - 0,0
Nybrostrand 19:10 mfl 6,9 - -1,9 - 8,8
Dammhejdan 0,3 - -0,3 - 0,6
Svarte etapp I - - 0,0  0,0
Västra Sjöstaden III 0,0 - -0,1 - 0,1
Dammen 0,0 - - - 0,0
Källesjö hästgård -0,3 - - - -0,3
Diverse områden Ystad 0,0 - - - 0,0
Diverse områden byar -0,1 - - - -0,1
Köpingebro Lachmans väg 1,3 - - - 1,3
Köpingebro Kamerala 0,3 - -0,1 - 0,4
Regementet Sandskogen 0,1 - 0,0 - 0,1
Daggkåpan (fd Willys) 2,9 - -0,1 - 3,0
Kokillen 0,0 - -0,1 - 0,1
Kåseberga 0,0 - - - 0,0
Svarte Pukan 0,1 - 0,0 - 0,1
Hedeskoga 18:1 - - 0,0 - 0,0
Fritiden 1 - - 0,0  0,0
Ö:a ind omr Startmotorn -0,6 - -13,4 - 12,8
Malmörondellen 0,4 - - - 0,4
Äldre industrimark -7,9 - 0,0 - -7,9
Summa 9,3 19,5 -24,2 0,0 14,0
     
I exploateringsredovisningen hanteras de olika områdena som omsättningstillgång där årets löpande 
transaktioner påverkar respektive områdes utgående nettovärde. Resultatpåverkan uppstår efter värde-
ring.     
Se vidare under Redovisningsprinciper.     
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Finansiella nyckeltal, bolagen

Rapportering av finansverksamheten, kommunen
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Långfristiga skulder   

Låneportföljens storlek och sammansättning  
Bank /Kredit- Räntetyp Belopp  Snitt-
 (fast/rörligt) (kkr) ränta
Handelsbanken Fast 30 000 2,61%
Kommuninvest Fast 2 016 700 1,41%
Kommuninvest Rörligt 265 000 -0,12%
Summa  2 311 700 1,25%

Räntebindningstid  Räntebindningsstrategi  
  Normportfölj Andel 
Ränteförfall Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2016-12-31
0 - 1 688 700 25% 50% 30%
1 - 3 935 000 10% 40% 40%
3 - 5 688 000 10% 40% 30%
5 - 7 0 0% 20% 0%
7 - 10 0 0% 20% 0%
Summa 2 311 700   100%

Kapitalbindningstid  Kapitalbindningsstrategi  
  Normportfölj Andel 
Kapitalförfall Belopp Andel förfall  förfall per
(årsintervall)     (kkr)     Min   Max      2016-12-31
0 - 1 688 700  0% 30% 30%
1 - 3     935 000  0% 40% 40%
3 - 5 688 000  0% 40% 30%
5 - 7 0 0% 40% 0%
7 - 10 0 0% 40% 0%
Summa 2 311 700   100%

Finansiella nyckeltal för dotterbolagen i  2016 2015 2014 2013 
koncernen Ytornet, Kommunalförbunden      
ingår ej.   
     
I/K-talet, dvs totala intäkter i förhållande till  1,13 1,11 1,11 1,08 
totala kostnader     
     
Avkastning/omsättning, dvs resultat före          11,7% 10,7% 9,5% 6,9% 
bokslutsdispositioner i förhållande till totala      
intäkter.    
     
Avkastning/eget kapital, dvs resultat före  16,3% 16,0% 14,6% 11,1% 
bokslutsdispositioner i förhållande till totalt 
eget kaprital.    
     
Finansnetto, dvs finansiella intäkter minus  -22,9 -26,1 -28,3 -29,7 
finansiella kostnader.     
   
Soliditet, dvs totalt eget kapital i relation till 17,3% 17,3% 16,8% 16,4% 
totala tillgångar.

Fast 85%

Rörligt 
15%

Andelen fast respektive rörlig ränta

Handels-
banken 30

Kommun-
invest       

2 281,7

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag 
(mkr)
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Ystads kommun följer i allt väsentligt den Kommunala redovisningslagen (KRL) och tillämpar de rekom-
mendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av in-
komster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar - har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskriv-
ningar. Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 50 kkr.

Anslutningsavgifter - redovisades i investeringsredovisningen t o m 2014. 2015 har kommunen ändrat 
princip för redovisning av anslutningsavgifter för att anpassa redovisningen till Rådet för kommunal re-
dovisnings rekommendation 18.1, ”Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar”. Dessa avgifter redo-
visas från och med 2015 som långfristig skuld, och i enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan 
inkomsten succesivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperio-
der. 

Avskrivningar – Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperio-
den med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. 
På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan 
av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Kommunen påbörjade under 2014 införandet av komponentavskrivning. Skolfastigheter, omsorgsfastig-
heter, förvaltningsfastigheter, fritidsanläggningar, hamnanläggningar, VA och avlopp, gator samt parker 
kommer att vara aktuella för komponentavskrivning. Aktiverade anläggningstillgångar från och med 2012 
och tidigare ändras ej, såvida inte dessa utgörs av större flerårsprojekt som löper även efter 2012 års ut-
gång, t ex etappindelade projekt.
Tillgångar med ett ursprungligt anskaffningsvärde på 5 mkr eller mer och som är anskaffade under 2013 
kommer att delas in i komponenter såvida väsentliga skillnader kan uppskattas. Det bokförda värdet vid 
bokslut 2014-12-31 kommer att utgöra utgångspunkt för fördelning på olika komponenter. På detta sätt 
kommer även tillgångar anskaffade under 2014, och som har aktiverats 2014 utan komponentindelning, 
att hanteras.
Investeringar med en utgift över 5 mkr som tagits i bruk under senare delen av 2014 har delats upp i kom-
ponenter, och påverkat 2014 års resultat.
Vid aktivering av anläggningstillgångar anskaffade 2015 och därefter, och med ett anskaffningsvärde på 
1 mkr eller däröver, ska en bedömning göras av huruvida det finns skillnader i förbrukning av tillgångens 
betydande komponenter. Finns det sådana skillnader ska tillgången delas upp i komponenter vilka avskrivs 
separat.
  
Exploateringsredovisning – Exploateringsverksamhetens samtliga transaktioner handhas löpande i 
driftredovisningen. I samband med tertialuppföljningar samt årsbokslut förs nettot för respektive exploa-
teringsområde till balansräkningen som omsättningstillgång/skuld vilket innebär en matchning av intäkter 
och kostnader. I samband med detta bedöms och värderas det därmed uppkomna värdet för varje område 
av huvudansvarig. Vid indikationer på större avvikelser sker erforderliga upp- eller nedskrivningar, med 
motsvarande resultatpåverkan. Vid varje områdes slutredovisning förs eventuellt kvarstående över- eller 
underskott till kommunens resultaträkning. Under 2014 reviderade kommunen sin exploateringsredo-
visning för att bättre anpassa denna till ”Rådet för kommunal redovisnings idéskrift, ”Redovisning av 
kommunal markexploatering”. Uppkomna utgifter rörande tillgångar där kommunen anses som slutlig 
ägare omklassificeras till anläggningstillgångar i samband med slutredovisningen och bruklig avskrivning 
påbörjas. För att undvika stora svängningar i resultatet periodiseras motsvarande belopp avseende exploa-
teringsinkomsterna genom att en långfristig skuld bokas upp. Denna skuld löses sedan upp i samma takt 
som avskrivningarna. Under 2014 har Sjöborondellen hanteras enligt detta sätt.
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Intern ränta under byggnadstid – På större investeringar vilka ej färdigställts, har under året beräknats 
ränta med 2,4 %.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar – Redovisningen av investeringsbidrag, VA-fond samt av-
fallsfond ändradess under 2012 så att Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nu följs. Inves-
teringsbidrag och VA-fond redovisas som långfristig skuld och avfallsfond som förutbetald intäkt. 

Jämförelsestörande poster – Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande, och 
när de förekommer särredovisas dessa i not till respektive post i resultaträkningen.

Kapitalkostnader - består dels av rak avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på ob-
jektens anskaffningsvärde och dels av intern ränta på bokförda värdet med 2,4 %. Avskrivningstiderna 
för varje enskild investering bedöms utifrån trolig livslängd samt historiskt använda avskrivningstider. 
Avskrivning och intern ränta påbörjas månaden efter färdigställande/ianspråktagande.

Leasingavtal – Finansiella leasingavtal redovisas som finansiella leasingtillgångar samt som långfristig 
skuld. Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal redovisas under ansvarsförbindelser.

Pensioner– intjänade fr.o.m. 1998 avseende avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovis-
ningslagen. 
Utlösta visstidspensioner samt särskild avtalspension enligt överenskommelse återfinns i kommunens 
balansräkning som avsättning. Ej utlösta visstidspensioner redovisas som ansvarsförbindelse. Värdet av 
de ej utlösta förpliktelserna baseras på lönekostnad samt antal återstående månader tom personen uppnår 
65 års ålder.
Pensionsförsäkring finns avseende förmånsbestämd ålderspension. Se vidare not 1.
Särskild löneskatt redovisas för samtliga kategorier. Kommunen använder pensionsmedlen för återlån i 
verksamheten.

Rättstvister – Kommunen har en pågående tvist mot IDAG vård och omsorg AB gällande ett avtal för 
HVB-hem där kommunen anser att bolaget brustit i sina åtaganden som framgår av avtalet och därför 
sagt upp det.

Kommunen har även en tvist mot Bo Klok AB avseende hanteringen av mark i Västra Sjöstaden.

AB Ystads Saltsjöbad har pågående förhandlingar med Thage i Skåne AB gällande påbyggnaden av SPA.

Sammanställd redovisning - Koncernen omfattar kommunen och de företag, som kommunen på grund 
av andelsinnehav eller annan anledning har ett väsentligt inflytande över. Ett samägt företag anses ingå i 
koncernen motsvarande den andel Ystads kommun äger, betalar i medlemsavgift eller dylikt, se inledning 
–  kommunens organisation.
Den sammanställda redovisningen (för hela koncernen) har upprättats enligt förvärvsmetoden med pro-
portionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värde på aktier i direkt-
ägda kommunala bolag har eliminerats mot bolagens egna kapital vid förvärvstillfället. I den samman-
ställda redovisningen ingår därför endast den del av bolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 
Proportionell konsolidering innebär att endast den ägda andelen av de direktägda bolagens tillgångs- och 
skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter har tagits med i sammanställningen. Motsvarande till-
lämpning av förvärvsmetoden med proportionell konsolidering har genomförts i moderbolaget Ytornet 
AB:s sammanställda redovisning.
För Räddningstjänstförbundet samt Miljöförbundet baserades ägarandelen på respektive kommuns andel 
av förbundsavgifterna det första året. Avsikten är sedan att denna andel ska vara densamma under kom-
mande år.
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Semesterskuld - de anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad 
tid har skuldbokförts per den 31 december 2016.

Skatteintäkter - kommunen följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, vilket innebär att 
slutavräkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter SKL:s decemberprognos.

Sociala avgifter - har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med lönere-
dovisningen. Pålägget uppgår till 38,46 % bestående av lagstadgade avgifter 31,42 %, avtalsbestämda 
avgifter 0,21 % samt pensionskostnad 6,83 %.

Återställande av deponi - Efter det att SYSAV tillträtt avfallsanläggningen i Hedeskoga, har Ystads kom-
mun inget ansvar för den sk avslutningsplanen, utan detta ansvar vilar på  SYSAV. Skulle, mot förmodan, 
miljöproblem uppstå på grund av tidigare deponerat avfall, ansvarar den som deponerat avfallet för ska-
dor, åtgärder etc. Kommunens äldre soptippar är återställda sedan flera år tillbaka.
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