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Varje år upprättar Ystads kommun en  
årsredovisning. Den beskriver kommunens 
ekonomi, vad som hände under året och 
hur kommunens verksamheter utvecklades. 
Den fullständiga årsredovisningen finns på  
kommunens webbplats. Här sammanfattas 
det viktigaste om ekonomi, verksamhet  
och framtid.

År 2017 ökade Ystads befolkning med 
400 personer, mycket tack vare att nya 
bostäder tillkommit. Fler är på väg: Åtta 
nya detaljplaner beslutades, bland annat 
i Lillö, där 185 bostäder kan komma att 
byggas. Eftersom många barnfamiljer 
flyttar in behöver vi också fler förskolor 
och skolor. Planeringen är i full gång.
 Ystad gymnasium lyckades vända 
trenden och allt fler ungdomar väljer att 
utbilda sig på hemmaplan. Seniorernas 
hus i Löderup och Ystad ökade sina  
besöksantal. 
 Redan det tredje kvartalet hade  
Ystad uppfyllt sitt åtagande enligt bo-
sättningslagen att ta emot nyanlända.
 Nya gång- och cykelvägar håller  
på att byggas mellan Hedeskoga och 
Sövestad samt mellan St Herrestad  
och Ystad. I Öja by fick 79 fastigheter 
kommunalt vatten och avlopp och  
utbyggnaden fortsätter. Försäljningen av 
tomter på det nya industriområdet i Öja 
inleddes. En detaljplan för flytten av två 
färjelägen till yttre hamnen antogs. Den 
innehåller också uppmarschområden 
och två nya lagerhallar.
 Näringslivssamarbetet fungerar bra, 
vilket inte minst Svenskt Näringslivs  
ranking visar. Ystads kommun finns nu 
bland de 25 bästa i Sverige!

Kent Mårtensson
kommunalråd
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När alla kostnader var redovisade fanns 
38,4 miljoner kronor kvar. Det var ett 
mycket bra resultat, 23 mkr bättre än 
budgeterat. Kommunens tre finansiella 
mål uppfylldes.
 De största positiva avvikelserna hade 
kommungemensamt och finansiering 
med 16,8 mkr, barn- och utbildnings-

nämnden 4,6 mkr, gymnasienämnden 
4,2 och samhällsbyggnadsnämnden 
med 2,8 mkr. 
 Socialnämnden hade ett stort under-
skott på 7,1 mkr. Det berodde framförallt 
på ökade kostnader för externa placering-
ar och för fler brukare i äldreomsorgen.

EKONOMI

Investeringarna fortsatte att ligga på en 
hög nivå. År 2017 investerade kommunen 
för sammanlagt cirka 246 miljoner kronor.
 Den största utgiften var 44 mkr för 
ytor och tälthallar i Ystads hamn. Andra 
större investeringar var vatten- och av-
loppsutbyggnad cirka 13 mkr, tomt till 
Surbrunnsskolan drygt 11 mkr, fastig-
hetsunderhåll 11 mkr, ombyggnad av 
färjeläge 6 knappt 11 mkr och strandfod- 
ring knappt 10 mkr. Investeringsbudgeten 
var på 377 mkr. De medel som inte ut-
nyttjades helt 2017 rörde vatten- och 
avloppsutbyggnad, hamninvesteringar 
och ombyggnad av Regementsgatan.
 Kommunen finansierade investering-
arna till 74 procent med egna medel. 
Det är den högsta andelen de senaste 
fem åren.

Det mesta går till medarbetarnas löner 
och till inköp av tjänster och material. 
Köp av huvudverksamhet betyder att 
kommunen köper sådan verksamhet 
som lagen kräver att kommunen ska ha, 
men som kommunen inte ordnar på 

Kommunen hade 2 132 miljoner kronor i intäkt 2017.  
Så här fördelade sig inkomstkällorna:

38 MILJONER I ÖVERSKOTT

VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN?

RÄNTOR 1 PROCENT

SKATT OCH STATSBIDRAG
57 PROCENT

HYROR, ARRENDE,  
TAXOR OCH AVGIFTER 
17 PROCENT

FÖRSÄLJNING AV TILLGÅNGAR  
OCH VERKSAMHET 
18 PROCENT

ÖVRIGA BIDRAG 7 PROCENT

INVESTERINGAR

INKOMST- OCH KOSTNADSUTJÄMNING 
3 PROCENT

VART GÅR PENGARNA?
egen hand. Här ingår också fristående 
verksamheter inom barn- och äldreom-
sorg och skola. Inkomst- och kostnads-
utjämningen är till för att göra skillnad- 
erna mellan Sveriges kommuner mindre.

Av varje 100 kr du betalar i skatt går cirka:

39 kr  
till vård och  

omsorg om äldre  
och funktions- 

hindrade
1 kr 

till kommunal  
vuxenutbildning 

och övrig  
utbildning

2 kr 
till politisk  
verksamhet

3 kr 
till kultur 

3 kr 
till infra- 
struktur  

och skydd

4 kr 
till fritids- 

verksamhet

5 kr  
till individ-  
och familje- 

omsorg 

14 kr  
till förskola  

och fritidshem

29 kr  
till skolan 

PERSONAL 
44 PROCENT

TJÄNSTER, MATERIAL,  
INVENTARIER 
36 PROCENT

KÖP AV HUVUDVERKSAMHET 
14 PROCENT

BIDRAG OCH RÄNTOR 
3 PROCENT  
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Det är i verksamheterna det stora arbetet uträttas för kommunens invånare.  
Det är viktigt att arbetet sköts av kompetent personal på ett effektivt och bra sätt. 
Kommunen sätter därför upp mål utöver de ekonomiska. Alla kommunens  
övergripande mål bedöms vara uppfyllda. 

VERKSAMHETERNA

Flera stora exploateringsprojekt pågick 
samtidigt med planeringen för hamnen 
och hamnstaden och arbetet med den 
nya översiktsplanen. Åtta nya detaljplaner 
antogs. Organisationen är egentligen inte 
rustad för den höga utbyggnadstakten 
och det är svårt att rekrytera kompetent 
personal.
 Många invånare är positiva till att 
kommunen vill ha in synpunkter på 
översiktsplanen i ett tidigt skede.  

Ett nytt serviceboende med 10 lägen- 
heter blev klart i slutet av året. Samtidigt 
fanns 19 icke verkställda beslut om  
boende med särskild service och några 
personer har väntat i över ett år på en 
plats.
 Två nya dagliga verksamheter startade 
och utbudet av aktiviteter ökade.
 Antalet anmälningar till barn- och  
familjeenheten var över 600 och antalet 
placerade barn 59. Socialnämnden be-
slutade att främst öppenvårdsinsatser 
ska användas. Förebyggande insatser 
som Copekurs om föräldraskap och 
Macken-grupper för barn i familjer med 
psykisk ohälsa genomfördes.
 Inga ensamkommande barn eller 
unga kom till kommunen under året, 
medan 84 nyanlända togs emot enligt 

De många nya bostäderna i kommunen 
bidrog till att kön till en förskoleplats var 
lång. Som mest fanns 90 barn i kön. 
Mottagningsskolan avvecklades och 
gjordes om till förskola med två  
avdelningar och viss överinskrivning  
vid förskolorna fick tillämpas. 
 Grundskoleklasserna var också fulla 
och det uppstod konkurrens om skol-
platserna. Tydligare skolvalsregler håller 
på att utarbetas.
 Ystad Gymnasium hade också fler 
elever än beräknat. Många av program-

BARNOMSORG OCH SKOLA

SOCIAL VERKSAMHET

SAMHÄLLSBYGGNAD

men var fullbe-
lagda. Skolan har 
kapacitet för att ta 
emot ytterligare ett 
hundratal elever, 
men inte på alla 
program.
 Det är allt svårare 
att rekrytera legiti-
merade lärare, vilket 
gör att lönerna kom-
munen tvingas betala 
ligger över budgeten.

anvisningsavtalet. Bristen på bostäder 
löstes genom tillfälligt privat- och  
kollektivboende.
 Antalet personer som utreddes enligt 
lagen om vård av missbrukare ökade 
kraftigt, från 25 till 38 personer.
 Antalet brukare i hemtjänsten ökade 
som förväntat enligt befolkningsprogno-
sen. Det ledde till att verksamheten fick 
organiseras om, geografiskt och med 
omflyttningar av arbetslagen. Särskilt 
boende hade lediga plaster i början av 
året, men efter sommaren uppstod en 
kö och alla kunde inte beredas plats 
inom tre månader. Det rådde även brist 
på växelvårds- och korttidsplatser.

Synpunkterna analyseras och bearbetas 
till strategiförslag.
 Den sista etappen av Ystad Arena blev 
klar med ett nytt gym. Backaskolans 
nya kök och skolrestaurang blev färdiga 
och byggandet av ett nytt LSS-boende 
med 12 lägenheter i Nybrostrand på- 
börjades. Försäljningen av tomter i  
Nybrostrand pågår och markanvisning 
för cirka 100 bostäder genomfördes.  
I Trädgårdsstaden gjordes markanvis-
ningar för ett 60-tal lägenheter, som ska 
byggas av tre exploatörer.
 Tekniska avdelningen arbetade med 
en trafikstrategi och ett rekreations- och 
grönstrukturprogram. De utgör underlag 
för beslut och investeringar kommande 
år. Avloppsutbyggnaden enligt vatten-
planen från 2016 inleddes med anslut-
ning av 79 fastigheter i Öja med  
omnejd.
 En utredning av de äldres måltider 
genomfördes. Där framkom att det fanns 
brister i måltidskedjan och åtgärder vid-
togs. Det blir allt svårare att rekrytera 
utbildade kockar.
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En del verksamhet bedrivs i bolag och 
förbund. De har till exempel hand om el 
och värme, bostäder, räddningstjänst 

Kommunen har över 2 300 medarbetare. 
Knappt hälften av dem är över 50 år. 
Som det oftast är i kommuner är de 
flesta kvinnor: 79 procent.
 Medellönen för kvinnor var 29 398 kr 
och för män 31 057 kr. Kvinnornas sjuk-
frånvaro var 2,4 procentenheter högre 
än männens. Sjukfrånvaron minskade i 
alla åldersgrupper utom i gruppen 29 år 
och yngre, där den ökade.
 År 2017 gick 52 medarbetare i pension. 
Om några år kan vi räkna med att det 
blir mellan 60 och 80 personer varje år.

DE KOMMUNALA BOLAGEN

MEDARBETARE

Året präglades av Klostrets 750-års- 
jubileum med utställningar, föreläsningar, 
konserter och omfattande samarbeten 
med invånare och kulturföreningar.
 Fria måleriväggar på Åvallastråket  
invigdes med gatukonstworkshops.  
Den stora finalen blev en del av  
Bästa Biennalen! i oktober.
 Stadsbiblioteket ökade sina besöks- 
och utlåningstal rekordartat. Öppettiderna 
både där och i Köpingebro utökades.
 Den så kallade kulturgarantin gjorde 
att över 7 000 barn och unga fick upp-
leva kultur i olika former. I kommande 
programläggningar blir eleverna delaktiga 
i både urval och genomförande.
 Arbetet med en ny kulturstrategi fort-
satte. Stort fokus läggs på tillgänglighet.

KULTUR OCH TURISM

med mera. Bolagen har samma över- 
gripande mål som de kommunala  
verksamheterna.
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Varje år ska åtgärder och mål i kommun- 
ens miljöprogram och folkhälsopolitiska 
program följas upp i ett hållbarhetsbok-
slut. 
 Åtgärderna i miljöprogrammet för 
2014–2020 ska leda till målet: 

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. 

Den fördjupade översiktsplanen för  
staden Ystad ska förverkligas med hjälp 
av strategier och samråd. Flera stora 
detaljplaner för bostadsområden  
behövs om befolkningstillväxten på  
1 procent ska kunna bli verklighet.
 Fler invånare kräver också  
investeringar. Investeringsplanen för 
2016–2020 innehåller investeringar för 
1,2 miljarder kronor. Det bästa är om 
kommunen kan investera för egna 
pengar, men en stor del behöver lånas. 
När räntan stiger efterhand ökar på-
frestningarna på kommunens ekonomi.

FRAMTIDHÅLLBARHETSBOKSLUT

Arbetet med miljöåtgärderna går framåt; 
över 80 procent är genomförda eller 
pågår i förvaltningarna och i bolagen är 
det drygt 90 procent.
 Visionen för det folkhälsopolitiska 
programmet 2013–2018 är God hälsa  
på lika villkor för hela befolkningen. 
Hållbarhetsbeslutet redovisar hur  
det står till med folkhälsan i Ystads 
kommun.

De kommande stora pensionsutbetal-
ningarna innebär också en påfrestning. 
Eftersom det inte finns fonderade 
medel, måste pengarna tas från resurs- 
erna för verksamheterna. Arbetet med 
att effektivisera måste fortsätta, sam- 
tidigt som det är viktigt att attrahera  
och behålla kompetenta medarbetare.
 En springande punkt är att de finans- 
iella målen är i samklang med verksam-
heternas mål och att målen styr även i 
praktiken. För att balansen i ekonomin 
ska behållas krävs både kostnadskontroll 
och budgetdisciplin.
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