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1 Ystads Kommun 

Kommunstyrelsens ordförande 

Hamnstaden - viktig del av Ystads utveckling! 

Ystad passerade under året en ny milstolpe. Lagom till Sveriges nationaldag kunde vi gratulera den 
30 000:e invånaren och vi har nu under flera år, med råge nått målet med 1% befolkningsökning. Vid årets 
slut var befolkningssiffran 30 226 och ökningen motsvarade 1,3%. 

Under året har det varit stort fokus på hamnfrågorna. Både flytt av färjelägen till yttre hamnen och 
planeringen av den nya hamnstaden har varit föremål för många diskussioner. I slutet av året togs beslut 
om en investering i nya färjelägen och ett EU-bidrag på 250 miljoner kronor beviljades till projektet. Ett 
planprogram för den nya hamnstaden har också presenterats. 

Nya planer har tagits fram och totalt finns nu detaljplaner för 1 100 nya bostäder. 

Under våren genomfördes byavandringar i ett antal byar. Ytterligare fokusprogram har arbetats fram 
tillsammans med invånarna i byarna och under mandatperioden har byaprogram tagits fram för Löderup, 
Glemmingebro, Sövestad, St Herrestad och Kåseberga. 

Folkhälso- och integrationsarbetet har fortsatt utvecklas och nya processer har startats med syfte att skapa 
samsyn och samverkan såväl inom kommunen som med grannkommunerna. 

Barnets bästa – en plan för barnets rättigheter och en integrationsstrategi har antagits. 

Vårt näringslivssamarbete har haft en fortsatt hög intensitet med frukostträffar och företagsbesök. Under 
2018 genomfördes 52 företagsbesök. Näringslivsavdelningen har initierat ett arbete med FN:s 
hållbarhetsmål som kan ge nya möjligheter för våra företag att utvecklas. 

Under året startades heltidsprojektet ”Mer tid i Ystad” med två enheter inom Social Omsorg. Projektets 
syfte är att utveckla metoder och utvärdera konsekvenserna av ”heltid som norm”. 

Byggandet av en ny skola ”Källan” har påbörjats i Surbrunnsområdet. Det blir en modern skola med 
möjligheter till flexiblare lösningar för olika behov. 

Det är mycket glädjande att Ystad går emot trenden vad gäller biblioteksbesök. I Ystad kommun ökar 
nämligen antalet besökare. Meröppna bibliotek har invigts i Löderup och Svarte. Det har inneburit en 
modernare miljö, förbättrade öppettider med nya läsaktiviteter och program. 

Samarbetet mellan kulturnämnden och socialnämnden i projektet ”Kultur för äldre” är värt att nämnas 
som ett fantastiskt exempel och som en förebild för ett uppskattat projekt. 

De fria resorna på tåg och buss för pensionärerna 75+ har även under 2018 varit mycket uppskattade. 

En ny tjänst som dietist inrättades för att öka kunskapen om matens betydelse för äldre och sjuka samt för 
att säkra rutinerna i måltidshanteringen. 

På gymnasieskolan har elevunderlaget ökat och nya lokaler har hyrts för utbildningen. Nya inriktningar 
”Estetik och Media” har inrättats. SFI-utbildningen har uppmärksammats för den höga 
genomströmningshastigheten. Beslut har tagits om välbehövlig investering i gymnasiesärskolan. 

Det har varit stort fokus på ekonomin för socialnämnden under året. Redan innan sommaren kom 
oroväckande signaler om att underskottet växt kraftigt. Därför togs beslut på att genomföra en total 
genomlysning av verksamheten inom Social Omsorg. Genomlysningen utfördes med hjälp av extern 
konsult. Det totala underskott för nämnden uppgår vid årsskiftet till 31 miljoner, vilket naturligtvis inte är 
acceptabelt. Den externa konsulten har fått i uppdrag att komma med förslag till åtgärder för att få en 
budget i balans. 

Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att den sociala verksamheten är komplex och att den 
demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre ställer stora krav. Detta medför stora påfrestningar 
både för personalen och för ekonomin. Ystads kommuns varumärke ska naturligtvis stå för att vi levererar 
en bra vård som ger sjuka och äldre människor en god trygghet. 

Till sist vill jag tacka tjänstemän och politiker i Ystads kommun för ett mångårigt och gott samarbete. 

Kent Mårtensson, Kommunalråd 
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Fem år i sammandrag 

  2018 2017 2016 2015 2014 

Resultaträkning (mkr)      

Verksamhetens intäkter 738,1 690,5 660,9 502,6 454,3 

Verksamhetens kostnader -2 152,1 -2 008,1 -1 926,8 -1 700,4 -1 614,4 

Avskrivningar -155,0 -142,2 -141,1 -124,5 -107,4 

Verksamhetens nettokostnad -1 569,0 -1 459,8 -1 407,0 -1 322,3 -1 267,5 

Skatteintäkter 1 540,3 1 491,1 1 435,0 1 331,4 1 280,5 

Finansnetto 27,4 7,1 5,6 3,8 6,3 

Resultat före extraordinära poster -1,3 38,4 33,6 12,9 19,3 

Extraordinära poster - - - - - 

Årets resultat -1,3 38,4 33,6 12,9 19,3 

      

Balansräkning (mkr)      

Anläggningstillgångar 4 230,7 4 104,3 3 911,7 3 704,1 3 333,2 

Omsättningstillgångar 466,8 431,6 437,8 447,8 442,2 

Summa tillgångar 4 697,5 4 535,9 4 349,5 4 151,9 3 775,4 

      

Eget kapital 1 489,8 1 451,4 1 417,8 1 404,9 1 385,7 

Årets resultat -1,3 38,4 33,6 12,9 19,3 

Summa eget kapital 1 488,5 1 489,8 1 451,4 1 417,8 1 404,9 

Avsatt till pensioner 29,2 29,6 27,9 29,5 29,7 

Summa avsättningar 29,2 29,6 27,9 29,5 29,7 

Långfristiga skulder 2 594,2 2 466,8 2 337,3 2 250,4 1 930,4 

Kortfristiga skulder 585,6 549,7 532,9 454,2 410,4 

Summa skulder 3 179,8 3 016,5 2 870,2 2 704,6 2 340,8 

S:a eget kapital och skulder 4 697,5 4 535,9 4 349,5 4 151,9 3 775,4 

      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser 524,1 546,5 562,9 591,8 614,8 

Borgens- och övriga ansvarsförb. 2 521,2 2 492,0 2 407,4 2 235,1 2 056,7 

Leasingåtaganden 40,3 37,7 35,0 24,4 22,8 

      

Kassaflödesanalys      

Kassaflöde från den löpande verksamheten 125,7 188,7 158,4 144,8 117,9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -255,7 -241,8 -281,5 -298,7 -319,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 102,5 39,5 28,4 125,0 258,2 

Årets kassaflöde -27,5 -13,6 -94,7 -28,9 56,9 

      

Nyckeltal      

Soliditet i % 32 33 33 34 37 

Soliditet inkl pensionsåtaganden före 1998 i % 21 21 20 20 21 
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Likviditet i % -20 -21 -18 -1 8 

Låneskuld, inkl vidareutlåning 2 594,2 2 446,8 2 337,3 2 250,4 1 930,4 

      

Skattesats kommun och landsting 30,80 30,80 30,80 30,80 30,80 

      

Antal invånare 30 226 29 848 29 448 28 985 28 771 

Förändring +378 +400 +463 +214 +148 

 

Vad används skattepengarna till? 

Varifrån kommer pengarna? 

Skatt och statsbidrag 56 % 

Försäljning av tillgångar o verksamhet 
18 % 

Hyror, arrende, taxor och avgifter 17 %  

Övriga bidrag 7% 

Räntor mm 2% 

 

 

 

 

 

Vad används pengarna till? 

Personal 46 % 

Tjänster, material, inventarier mm 34 % 

Köp av huvudverksamhet 15 % 

Bidrag och räntor 3 % 

Inkomst- och kostnadsutjämning 2 % 

 

100 kronor i skatt till kommunen 
användes ungefärligen så här…. 

39 kr Vård o omsorg om äldre och 
funktionshindrade 

30 kr Skola för barn- och ungdom 

13 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

6 kr Individ- och familjeomsorg 

3 kr Fritidsverksamhet 

3 kr Infrastruktur, skydd mm 

3 kr Kulturverksamhet 

2 kr Politisk verksamhet 

1 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig utbildning 
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1.1 Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys 

Nationell ekonomi 

Nu närmar vi oss slutet på den starka tillväxt som lett till högkonjunktur. SKL bedömer att toppen på 
högkonjunkturen nu har passerats, även om arbetsmarknaden fortsatt är stark. Ekonomin har drivits av en 
stark internationell tillväxt som tillsammans med en försvagad krona påverkat svensk exportsektor 
positivt. Det kraftigt ökande bostadsbyggandet har också varit en stark injektion i den svenska ekonomin. 
Tecknen är många på att en försvagning av ekonomin är i antågande. Den globala tillväxten håller på att 
växla ned till ett långsammare tempo, och byggandet har gått in i en betydligt långsammare fas. 

Konjunkturinstitutet menar att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret 2018. Ekonomin är nu 
på väg in i en avmattningsfas även om högkonjunkturen består de närmaste två åren. Investeringarna, inte 
minst bostadsinvesteringarna, som har bidragit starkt till efterfrågetillväxten minskar. 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin 
som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. 
Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik. 
Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. PMI-total sjönk i 
december till 52,0 från 55,4 i november och noterade den lägsta nivån sedan början av 2016. 
Decemberutfallet visade på en bred nedgång och innebär att den svenska industrikonjunkturen tappade 
fart i slutet av 2018. 

BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Procentuell förändring 
mellan åren 2,4 % 2,3 % 1,0 % 1,2 % 1,7 % 1,8 % 

(Källa: SKL) 

Sysselsättning 

Sysselsättningen har ökat snabbare än under tidigare konjunkturuppgångar. Både arbetskraftsdeltagande 
och sysselsättningsgrad är uppe i de högsta nivåerna sedan före 1990-talskrisen. Det har haft en positiv 
inverkan på skatteintäkterna 

Enligt Arbetsförmedlingen fortsatte arbetslösheten att sjunka under 2018, till 7 procent. Senast 
arbetslösheten var så låg var 2008. Det innebär att 344 000 personer var inskrivna som arbetslösa på 
Arbetsförmedlingen vid slutet av 2018. Samtidigt var antalet personer som varslades om uppsägning 
fortsatt mycket få. 

Löneutveckling 

Hittills har inte löneökningarna tagit någon vidare fart, trots den fleråriga högkonjunkturen. Det tycks som 
om förväntningar om historiskt låga löneökningar delvis blivit självuppfyllande, men vi räknar för 
kommande år med en måttlig uppväxling i löneökningstakten. Att inflationsförväntningarna har återvänt 
till inflationsmålets 2 procent är något som kan tala för att löneökningarna framöver kommer att ligga lite 
högre än de senaste åren, när lönebildningen har präglats av betydligt lägre inflations förväntningar. 

Timlöneökningarna var 2,8 % i genomsnitt under år 2018 för riket. För Ystad blev den i genomsnittliga 
löneökningen 2,34 %. 

Arbetsgivaravgifter 

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

För anställda över 65 år finns det särskilda regler för arbetsgivaravgifterna. Reglerna innebär att 
arbetsgivaravgifterna är lägre. 



Årsredovisning 2018 7(148) 

Inflation 

Inflationen har varit låg de senaste åren. Inflationen var, mätt som den årliga förändringen i 
Konsumentprisindex (KPI), 1,8 % för 2017 och 2,0 % för 2018 1,8 % vilket skall jämföras med 
riksbankens mål motsvarande 2,0 %. KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och 
syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. Förändrade räntesatser kan till exempel 
bero på att Riksbanken höjer styrräntan och då blir inte KPIF påverkat. KPIF uppgick till 2,0 % för 2017 
och 2,1 % för 2018. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

KPIF 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % 2,0 % 2,0 % 

KPI 1,8 % 2,0 % 2,6 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 

(Källa: SKL) 

Räntan 

Riksbankens reporänta var rekordlåg vid ingången av 2018 -0,50 %. Vid det penningpolitiska mötet i 
december 2018 beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till -0,25 
procent. Prognosen för reporäntan indikerar att nästa höjning sannolikt sker under det andra halvåret 
2019. 

Internräntan i de flesta kommuner är enligt SKL:s rekommendation. Huvudkällan angående sektorns egna 
upplåningskostnader är Kommuninvests skulddatabas, KI Finans. 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 information angående 
övrig praxis i sektorn samt övrig relevant information. 

För år 2018 har internräntan varit 1,75 % och för 2019 är den beslutat till 1,50 %. 

Det kommunala skatteunderlaget 

Skatteunderlagets reala tillväxttakt bestäms i huvudsak av arbetade timmar och skillnaden mellan 
löneökningstakten på arbetsmarknaden och prisökningarna på sektorns kostnader. 2018 ser ut att bli det 
åttonde året i rad som den reala skatteunderlagstillväxten är högre än genomsnittet för förra 
konjunkturcykeln (2000–2007). När man blickar framåt visar 2019 betydligt mindre ökning av 
skatteunderlaget än vi vant oss vid. Orsaken är att den förestående konjunkturavmattningen innebär att 
sysselsättningstillväxten försvagas, något som endast till en mindre del motverkas av ökad skillnad mellan 
löneökningstakten på arbetsmarknaden respektive prisökningarna på sektorns kostnader 

Kommunernas ekonomi 

Kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, hittills främst från barn och unga men ännu inte 
så mycket från den åldrande befolkningen. Detta syns bland annat genom omfattande investeringar i 
förskolor, skolor, va-anläggningar med mera. Den stora grupp människor som föddes strax efter andra 
världskriget är nu 73 år eller yngre och det är först om några år som de kommer att ha mer omfattande 
behov av äldreomsorg. Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den 
snabba ökningen av skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och 
exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. 
I takt med att dessa intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämras. 

Kommuner och regioner har 2018 ett sammantaget resultat på 15 miljarder kronor. Skulderna ökade med 
51 miljarder. Kommunerna har ett överskott på 14,4 miljarder kronor för år 2018, medan regionerna 
landar på 0,5 miljarder. Det är en försämring med 12 miljarder kronor jämfört med föregående år. Det 
visar boksluten som har sammanställts av Statistiska centralbyrån (SCB). Till följd av allt högre 
investeringstakt i både kommuner och regioner ökade skulderna med 51 miljarder, vilket motsvarar en 
ökning på 9 procent. Sammantaget överskott men fler har underskott och skulderna ökar. 72 av 290 
kommuner och 6 av 20 regioner har ett underskott. Det kan jämföras med att 20 kommuner och 5 
regioner redovisade ett underskott år 2017. 

Trots plusresultatet fortsätter låneskulden att öka. Kommuner och regioner har stora investeringsbehov i 
kärnverksamheterna till följd av befolkningstillväxten med allt fler barn och unga samt en ökad andel 
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äldre. Investeringarna ökade med 14 procent i kommunerna och med 18 procent i regionerna. 

Befolkning 

Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det var en folkökning med 109 943 
personer fördelat på 50 167 kvinnor och 59 776 män, en minskning med 12,1 procent eller 15 146 
personer jämfört med folkökningen året innan. Befolkningen i Sverige ökade av två anledningar. Dels 
föddes fler personer än det dog, 22 procent av folkökningen, och dels invandrade fler personer än det 
utvandrade, 78 procent av folkökningen. 

Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 30 226. Folkmängden ökade med 
378 personer vilket motsvarar 1,3 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i 
genomsnitt årligen, infriades för året. 

Under 2018 föddes 250 barn och 343 personer avled. Det innebär att kommunen har ett 
födelseunderskott med 93 personer vilket är en ökning då det förra året var 63 personer. Under året 
flyttade 2 015 personer till kommunen och 1 544 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 471 
personer. 

      

Bostäder 

Sammanlagt har 467 bygglov har beviljats. Dessa möjliggör bland annat 413 nya bostäder. Antalet 
hanterade anmälningar är 115. Flertalet har fått tekniskt samråd inom tio dagar efter det att de har begärt 
det. Totalt 452 slutbesked har meddelats, vilka har gett 280 nya bostäder i kommunen. 

Näringsliv 

I Svenskt Näringslivs ranking hamnade Ystad på plats 35. Trots en förbättring av det totala omdömet 
sjönk Ystad tio placeringar. 

Verksamheten med att utveckla och stötta det lokala näringslivet har initierat ett hållbarhetstema för 
företag med hållbarhet som en integrerad del av verksamheten och företagsutvecklingen. Under året har 
ett antal aktiviteter genomförts för att öka samverkan mellan skola och näringsliv, som har till syfte att 
bidra till att trygga näringslivets kompetensförsörjning. Även under 2018 uppfylldes målet om 50 
företagsbesök. 

  



Årsredovisning 2018 9(148) 

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 -1,3 

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,7 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -2,0 

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) - 

Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR) - 

Balanskravsresultat -2,0 

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

 

  

Årets resultat 

Årets resultat för kommunen blev ett underskott på 1,3 mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
på 10,3 mkr. Det ursprungliga budgeterade resultatet för 2018 var ett överskott på 10,6 mkr. Det blev 
under året beslutat om ett tilläggsanslag som försämrade det budgeterade resultatet med 0,3 mkr. 
Resultatet avviker negativt med 11,6 mkr i förhållande till slutlig budget. 

Stort underskott finns inom socialnämnden med 32,1 mkr. Även samhällsbyggnadsnämnden har ett 
underskott på 2,6 mkr. Inom finansiering och kommungemensamt återfinns det största överskottet med 
17,4 mkr. Överskott finns också inom myndighetsnämnden med 2,6 mkr, gymnasienämnden med 
1,0 mkr, barn- och utbildningsnämnden med 0,8 mkr, ledning- och utveckling med 0,2 mkr och revisionen 
med 0,1 mkr. Kulturnämnden, överförmyndarnämnden och hamnverksamheten har ett resultat i nivå med 
budget. 
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Inom samhällsbyggnadsnämnden har affärsverksamheten VA ett överskott med 1,5 mkr som inte 
påverkar resultatet utan ökar den långfristiga skulden till VA-kollektivet. Skulden uppgår per 181231 till 
2,7 mkr. Avfallsverksamheten, den andra affärsdrivande verksamheten inom samhällsbyggnadsnämnden 
har ett överskott på 1,4 mkr som inte påverkar resultatet utan ökar den kortfristiga skulden till 1,5 mkr per 
181231. 

Kommunens hamnfond uppgick vid årsskiftet till 151,5 mkr. 

Årets förändring av eget kapital (resultatet) för koncernen blev 14,9 mkr varav kommunen -1,3 mkr. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 3 tkr och en 
självfinansieringsgrad på 52 %. Eftersom förbundet redovisar ett positivt resultat som understiger 1 % av 
medlemsavgifterna kommer ingen återbetalning av medlemsavgifterna avseende 2018 göras. 

Verksamhetsåret för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund avslutades med ett negativt resultat på 
4,5 mkr som berodde på en avvikelse för pensionskostnader på samma nivå som underskottet. 

Nedanstående resultat för de kommunala bolagen är före bokslutsdispositioner och skatt. 

Ystad Energi AB:s resultat slutar på 30,0 mkr (exkl. YEhAB), vilket är i nivå med budget. 

Årets resultat för Ystadbostäder AB visar en vinst på 8,3 mkr. 

Ystad Industrifastigheter AB:s resultat visar en vinst på 8,3 mkr. 

Det ekonomiska resultatet gällande Ystad Hamn Logistik AB för 2018 är bättre än föregående år och visar 
på fortsatt starka siffror. Bolagets vinst stannar vid 2,8 mkr. 

Ystads Teater redovisar ett negativt utfall på 0,3 mkr vilket ger ett negativt resultat jämfört med budget 
med motsvarande belopp. 

Ystads Saltsjöbad redovisar ett positivt resultat på 3,9 mkr. 

Ytornet AB:s egna kapital har ökat från 30,3 mkr till 44,3 mkr. 

 

Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) 

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 2013-2017 har resultatutjämningsreserven 
utökats för att nu uppgå till 123,5 mkr. 

De beslutade reglerna möjliggör ingen utökning av resultatutjämningsreserven för år 2018. 

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  
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resultat med ett underskott på 1,3 mkr inflationsskyddar inte det egna kapitalet i kommunen då inflationen 
var 2,1 %. 

Koncernens egna kapital blev inte heller inflationsskyddat då koncernens resultat var 14,9 mkr. Den 
procentuella förändringen av eget kapital i koncernen har dock varit högre än inflationen alla de fyra 
föregående åren. Totalt har tillgångarna ökat med 214,5 mkr utöver inflationen under perioden 2014-2018. 

 

  

  

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 
investeringar. Årets värde är 90,0 % vilket är det högsta de senaste fyra 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 100,1 %. Det är det sämsta under den senaste 
femårsperioden. 
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Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader 

Resultatet för år 2018 är lägre än föregående år vilket betyder att skatteintäkterna och generella statsbidrag 
och utjämning har ökat relativt mindre än nettokostnaderna. Årets ökningstakt för nettokostnader i 
förhållande till år 2017 är 6,1 %. Årets ökningstakt av skatteintäkterna och generella statsbidrag och 
utjämning i förhållande till år 2017 är 3,3 %. 

Det är angeläget att kommunens kostnader inte ökar i en högre takt än kommunens skatteintäkter som är 
kommunen i särklass största intäkter. 

 

I ett diagram redovisas den procentuella förändringen av skatteintäkter och nettokostnader i förhållande 
till föregående år. I ett annat diagram redovisas utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader i 
tusental kr. 
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Likviditet 

Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga 
placeringar, kassa, postgiro och bank. Likviden per 181231 var 38,0 mkr. Behållningen i kassa/bank 
inkluderar behållningen på hela koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala 
behållningen 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 räntekostnader som följd. 

 

Investeringar 

Årets investeringar för kommunen uppgick till 249,3 mkr jämfört med budgeterat 509,7 mkr. Den största 
investeringsutgiften under året är 29,4 mkr och avser ett nytt trapphusboende för LSS-verksamheten. 
Andra stora investeringsutgifter har varit Verkmästaren 18 till skolbyggnation (Källan) för 20,4 mkr, 
ombyggnad av Regementsgatan för 15,8 mkr och planerat fastighetsunderhåll för 10,6 mkr. I kommunen 
är det främst samhällsbyggnadsförvaltningen som har stora investeringsutgifter. Deras andel är 80 % av 
kommunens totala investeringsutgift. 

Av årets budgeterade investeringar är det 206,3 mkr som inte förbrukats som planerats. Det avser främst 
hamninvesteringar för 108,2 mkr, skolbyggnation (Källan) 33,3 mkr, VA-utbyggnad 25,2 mkr, nytt LSS-
boende på Musselgatan och ombyggnad av Regementsgatan som har mycket budgetmedel kvar. 

Investeringsvolymen har under många år varit mycket omfattande i Ystads kommun. År 2014 uppgick 
investeringarna till 318,4 mkr, år 2015 till 300,9 mkr, år 2016 till 284,6 mkr, år 2017 till 245,7 mkr och årets 
investeringar uppgår till 245,7 mkr. 

Egenfinansiering av investeringarna är 62 % vilket är det näst högsta de senaste fem åren i kommunen. 
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I budget för 2019 finns ett ursprungligt investeringsbeslut på 901,1 mkr. Detta belopp kommer troligtvis 
utökas med en stor del av de 206,3 mkr som inte har förbrukats under 2018 via kompletteringsbudgeten 
på våren 2019. 

Totalt för koncernen uppgick investeringarna till 378,2 mkr. Det är 7,5 mkr mindre än föregående år. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade en investeringsutgift på 2,5 mkr. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund hade en investeringsutgift på 0,1 mkr. 

Totalt var investeringarna för Ystad Energi AB 67,2 mkr. 

AB Ystadbostäders investeringar uppgick totalt till 22,5 mkr. I huvudsak för ombyggnation, nybyggnation 
och aktiverat underhåll. 

Ystads Industrifastigheter AB hade en investeringsutgift på 27,7 mkr vilket var för asfaltering av grusytor 
kv Pumpen 7 då planering för ny byggnad pågår. Hyresgästanpassning för ny hyresgäst i kv Heden 6 är 
under byggnation. Investeringsutgift även för köp av fastigheterna Kustvakten 1 och 2. 

Den största ekonomiska investeringen i Ystad Hamn Logistik AB är en ny eldriven shuttlebus, en 
investering om 3,9 mkr. Totala investeringar på 6,7 mkr har genomförts. 

Ystads Teater AB:s investeringar uppgick till 0,9 mkr där största utgiften var för den södra och östra 
fasaden. 

Investeringarna i Ystads Saltsjöbad AB uppgick till 2,9 mkr. 

Försäljning av anläggningstillgångar 

Under året har tre fastigheter sålts av kommunen, Öja 16:35, 16:36 och 16:37. Reavinster vid 
fastighetsförsäljningarna uppgick till 0,7 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 120,0 mkr till 2 556,7 mkr. 
Den del av låneskulden som är hänförligt till kommunen är 1 132,9 mkr och den del som vidareutlånats till 
bolagen är 1 423,8 mkr. Vid årets början var bolagens del 1 398,8 mkr. Vidareutlåningen till bolagen har 
ökat sedan årsskiftet med 25,0 mkr. 

Cirka 92 % av kommunens lån har fast ränta och 8 % har rörlig ränta. 

Låneskulden kommer troligtvis att öka på grund av höga investeringsplaner även de kommande åren. 
Enligt budget 2019 kommer investeringar under åren 2019-2022 att uppgå till omkring 2 700 mkr, vilket 
kommer att lånefinansieras till den största delen. 

Koncernens totala långfristiga skuld uppgick till 2 627,5 mkr vid årsskiftet och har ökat med 118,5 mkr 
under året. 
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Finansnetto 

Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Riksbankens reporänta var 
rekordlåg vid ingången av 2018 -0,50 %. Vid det penningpolitiska mötet i december 2018 beslutade 
Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till -0,25 procent. Den låga räntenivån 
har stor påverkan på kommunens finansnetto. En procents förändring av räntan hade påverkat 
kommunens räntekostnader med cirka 6,3 mkr. 

 

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 2018 till 31,7 %, vilket är 
en försämring från föregående år med 1,1 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 20,5 % för 2018, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter i förhållande till 
2017. 

I koncernen uppgick soliditeten till 33,7 %, vilket är en minskning med 1,0 procentenheter i förhållande 
till föregående år. 
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Panter och ansvarsförbindelser 

Storleken på borgensåtagande och ansvarsförbindelser framgår av nedanstående 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 
kommunkoncernen har i Kommuninvest. Kommunens låneskuld till Kommuninvest är 2 476,7 mkr. 
Denna borgensförbindelse har ökat de senaste åren då alla 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 2018 års utgång uppgick pensioner och löneskatt till 524,1 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 
borgensförbindelser mot bolagen var vid årets slut 33,0 mkr och sjunker i den takt som bolagen inte 
längre omsätter sina lån själva utan lånar via kommunens koncernbank. 

Övriga panter och ansvarsförbindelser innehåller flera olika. 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 603,3 mkr, varav 524,1 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär 
att 87 % ligger utanför balansräkningen. Läggs den in som en avsättning i balansräkningen sjunker 
soliditeten från 31,7 % till 20,5 %. 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 

  2018 2017 2016 

Individuell del (kortfristig skuld) 50,0 50,9 46,8 

Avsättning till pensioner 29,2 29,6 27,9 

Pensionsförpliktelse 524,1 546,5 562,9 

Total pensionsskuld 603,3 627,0 637,6 
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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 
försäkringsrisk avseende bland annat kompletterande ålderspension och efterlevandepension enligt KAP-
KL. 

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 546,5 mkr till 
524,1 mkr under året. 

Årets totala pensionskostnader inklusive löneskatt uppgick till 91,2 mkr, varav 28,1 mkr avsåg utbetalda 
pensioner till pensionärer. 

För 2018 uppgick visstidspensionen totalt till 0,7 mkr inklusive löneskatt för två personer som tidigare 
varit anställda i kommunen. 

Ystads kommun använder pensionsmedlen för återlån i verksamheten. 
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Driftredovisning 

Kommunstyrelsen - Ledning och utveckling 

Förvaltningen har övergripande arbetat med regionala och delregionala frågor samt projekten Ystad som 
regional kärna, Tillgänglighet till Skånes hamnar och Tillväxt i Östra Skåne. Upphandling av 
entreprenaden avseende färjeläge 7/8 i Ystads hamn har genomförts och kommunen har fått totalt 34,8 
miljoner euro i EU-bidrag. 

Förvaltningen redovisar ett överskott på 1,0 mkr. 0,5 mkr av överskottet är hänförligt till att fonden för 
förebyggande insatser för barn och ungdomar inte har använts. 

Kommunstyrelsen - kommunalförbund 

Kommunalförbunden redovisar ett underskott på 0,9 mkr vilket är enligt prognos. Underskottet beror på 
ökad medlemsavgift till räddningstjänsten. Detta inkluderar också en kostnadseffekt av att Ystads 
befolkning ökat i högre grad än övriga medlemskommuner vilket gör att kommunen får bära en större 
andel av medlemsavgiften. 

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar vid årets slut ett överskott i förhållande till budget på 
0,1 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader för kansliet än vad som budgeterats. Ersättningarna till 
gode män för ensamkommande barn som bekostas av nämnden har minskat i omfattning. 

Från den 1 januari 2019 kommer Tomelilla, Ystad och Sjöbo ha en gemensam överförmyndarnämnd med 
Tomelilla som värdkommun. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbetet med Ystads nya förskola och skola för årskurs 0-6 "Källan" fortlöper och håller tidsplanen. 
Bygglov är godkänt. Den nygamla förskolebussen, med ny avdelning till förskolan Abrahamslund, har 
börjat rulla. 

Digitaliseringen av val till förskola och skola (samt byten av skola) med skolvalssystem är igång efter ett 
stort och krävande arbete med uppbyggnad av systemet och informationsinsatser. 

Barn och elever som är folkbokförda i Ystads kommun och efterfrågar plats har ökat. Förskola har 37 
barn fler än budget, grundskola har 18 elever fler än budget och fritidshem har 10 barn fler än budget. 

Fritiden har haft 14 arrangemang utan koppling till idrott till exempel. Diggiloo, Jazzfestivalen och 
Äventyret Aladdin. Fritidens dag arrangerades för andra året i rad. Många föreningar var på plats (cirka 
500 besökare) och visade upp sina verksamheter, så även Kulturskolan och Ungdomens hus. 

På grund av en del vakanta tjänster på Kulturskolan och schemaomläggning för personalen på 
badanläggningarna så har Fritiden ett överskott på 1,4 mkr. Totalt för hela nämnden så är resultatet 
0,8 mkr. 

Kulturnämnden 

I september antog kommunfullmäktige ny kulturstrategi för Ystads kommun. Strategin vägleder 
kommunens förvaltningar och bolag i frågor som gäller konst och kultur och anger en ambitionsnivå i hur 
kultur införlivas i kommunens arbete. Kommunfullmäktige antog också en arbetsordning för 1 %-regeln 
om offentlig konstnärlig gestaltning. 

Biblioteksutvecklingen har fortsatt och alla biblioteken går framåt. Under året har meröppna bibliotek i 
Löderup och Svarte invigts. Kulturverksamheterna erbjuder ett omfattande kulturutbud för barn och 
unga. En särskild satsning gjordes i juni på Åvallafestivalen, som genomfördes med hjälp av 22 unga 
volontärer som var delaktiga både i planering och genomförande. Kulturnämnden fick från och med 2018 
medel för inköp, vård och underhåll av offentlig konst, ett arbete som konstmuseet nu påbörjat. På 
Klostret visades den nya arkeologiutställningen Jordens hemligheter där besökarna fick följa Mio och 
dennes faster, som är arkeolog. På Charlotte Berlins museum arrangerades 100-årsjubileet av museets 
invigning. 

Kulturnämndens resultat är i balans med budgeten och uppvisar en avvikelse på 0,0 mkr. Verksamheterna 
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har genomfört sina aktiviteter enligt plan. 

Gymnasienämnden 

Gymnasienämnden visar vid årsbokslutet ett resultat på ett överskott på 1,0 mkr. 

Under 2018 har elevunderlaget vid Ystad gymnasium ökat ytterligare och därmed gjordes organisationen 
om vid terminsstarten höstterminen 2018. 

Vuxenutbildningen har under 2018 deltats upp i två enheter. En enhet har hand om köp av utbildning 
samt arbetsmarknadsenheten. Den andra har ansvar för all utbildning som produceras internt vid Forum. 

Fler ungdomar än beräknat, utifrån kommunens befolkningsprognos, valde att gå en gymnasieutbildning 
under 2018 vilket har gjort att kommunens betalningsansvar för köp av gymnasieplatser överskridit 
budgeten. 

Myndighetsnämnden 

Resultatet för myndighetsnämnden blev ett överskott på 2,6 mkr. Höga intäkter beror på högre 
tillströmning av ärenden under året. Bygglovsärenden har också varit för större byggprojekt än tidigare år 
vilket ger större intäkter. Antalet inkommande ärenden har varit fortsatt högt och det råder stor 
efterfrågan på myndighetsnämndens tjänster. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Som en del i projekt Hamnstaden har samråd om planprogram genomförts. Ett nytt LSS-boende i 
Nybrostrand har byggts och bygglovshandlingar för förskola och F-6-skola Källan har tagits fram. 
Ombyggnad av Regementsgatan pågår. VA-utbyggnad på landsbygden fortsätter. Den ekonomiska 
uppföljningen visar en negativ avvikelse på 2,6 mkr mot budget. Kostnader för oplanerat underhåll och 
teknisk säkerhet har varit höga under året. Vinterväghållning och snöröjning varierar under åren och de 
rikliga snömängderna i mars medförde ökade kostnader. 

Socialnämnden 

Socialnämnden redovisar ett underskott med 31,2 mkr för 2018. I resultatet ingår schablonersättningar 
från Migrationsverket med 5,0 mkr som redovisas under avdelningen för individ- och familjeomsorg. 
Höga kostnader för externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen och funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri har bidragit till underskottet. Inom Hälsa vård och omsorg beror underskottet på ett ökat 
antal brukare med mer omfattande insatser, vilket inneburit en högre bemanning och ett ökat behov av 
hjälpmedel. 

  



Årsredovisning 2018 20(148) 

God ekonomisk hushållning 

Övergripande mål Utfall 

1 % befolkningsökning  

Demokrati och delaktighet för alla  

Ungdomsarbetslösheten ska minska  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas  

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

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 
folkhälsoprogrammet  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans  

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 november 2017 beslut om budget 2018. I budgeten ingår kärnområdena 
Kultur, Utbildning, Vård och Omsorg, Miljö, Tillväxt samt Ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller 
övergripande och strategiska mål vilka utgår från Vision 2030. Nämnderna ska bryta ned de relevanta 
övergripande och strategiska målen till årliga åtaganden. 

Den sammanfattande analysen för 2018 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 
uppgår till 1 % oaktat nämndernas uppfyllandegrad av åtaganden. 

God ekonomisk hushållning uppnås då de övergripande och finansiella målen i huvudsak uppfylls. Sex av 
dem sju övergripande målen uppnås men det sjunde övergripande målet "Ystads verksamheter ska vara 
kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans" uppnås inte. Därmed uppnås inte god ekonomisk 
hushållning. 

 

Uppföljning av övergripande finansiella mål 

Enligt budget 2018 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 underskott på 1,3 mkr vilket ger en relation på -0,1 %. 

Målet är inte uppfyllt. 

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

Utfall: Nettokostnaderna ökade med 6,1 % i förhållande till år 2017 och skatteintäkterna inklusive 
statsbidrag ökade med 3,3 % i förhållande till år 2017. 

Målet är inte uppfyllt. 

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras. 

Utfall: Resultatet är -1,3 mkr vilket ger en minskning av det egna kapitalet med 0,1 %. Inflationen var 
2,1 % år 2018. 

Målet är inte uppfyllt. 
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Sammanfattning: Inget av de tre övergripande finansiella målen har uppfyllts. 

  

 

 

  

  

  

  



Årsredovisning 2018 22(148) 

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 2018. Arbetet med intern kontroll ska bedrivas aktivt under året som en del 
av verksamhets- och ekonomistyrningen och för de händelser som har en hög riskbedömning är det 
viktigt att de följs upp löpande under året. Med anledning av detta fick respektive nämnd och 
bolagsstyrelse i samband med uppföljningen av tertial 2 redogöra för hur arbetet med intern kontroll 
hittills fortlöpt under året. Precis som tidigare år ska de 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 2018. 

Social omsorg har gjort uppföljningen enligt den upprättade intern kontrollplanen och redovisat detta för 
nämnden utan avvikelser. En förbättring jämfört med tidigare är att antalet personer med ej verkställda 
beslut om boende inom Funktionsnedsättning och socialpsykiatri har minskat genom att LSS-boendet på 
Musselgatan öppnat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp kontrollpunkterna tertialvis samt vid 
årets slut. Uppföljningen har visat behov av förebyggande åtgärder och förbättrade rutiner för en del 
kontrollpunkter, och detta har förvaltningen arbetat med. Ett exempel på detta är att prioriteringslistor har 
tagits fram för att minimera konsekvenserna vid frånvaro på kostenheten. Ledning och Utvecklings 
uppföljning påvisar en del avvikelser som behöver åtgärdas. Arbetet med informationssäkerhet och 
uppföljning av GDPR-arbetet kommer att förbättras utifrån vad som framkommit vid kontrollerna. 
Insatser för att förbättra kompetensförsörjningen har genomförts och detta arbete kommer att fortsätta. 
Överförmyndarnämndens kontroller har inte påvisat några brister. Nya ställföreträdare har rekryterats och 
det har under året funnits tillräckligt antal gode män och förvaltare att tillgå för uppdrag. Kultur och 
Utbildning har löpande under året rapporterat arbetet med intern kontroll till de tre nämnderna inom 
förvaltningens område. Lokalförsörjningen har varit speciellt utmärkande under året ur olika aspekter, 
exempelvis flytt av nuvarande Kulturmagasin och lokalförsörjning för Ystad gymnasium utifrån 
beläggningsgraden, och här fortgår diskussionerna kring hur detta ska hanteras. 

Det inlämnade materialet från samtliga bolag inom koncernen Ytornet visar att alla arbetet med intern 
kontroll under år 2018, och att åtgärder har vidtagits där behov funnits. När det gäller de koncerninterna 
avtalen har en genomlysning initierats och resultatet kommer att sammanställas under 2019. Under hösten 
2018 genomförde Ystad Hamn Logistik AB en riskinventering med hjälp av en internationell riskingenjör 
som är specialiserad inom risk- och sårbarhetsanalyser för internationella hamnar. De få och mindre 
avvikelser som återkopplades var redan kända i bolagets risk- och väsentlighetsanalys, men ett par 
värdefulla tips om enkla åtgärder lämnades. 

Nämnderna och bolagen arbetar med att åtgärda de brister som framkommer vid kontrollerna genom att 
rutiner och arbetsmetoder utvecklas och förbättras. Under 2018 har en projektgrupp arbetat med att 
implementera intern kontroll i Stratsys. I december anordnade ekonomiavdelningen av workshop med 
föredrag och visning av verktyget för intern kontroll i Stratsys. Från och med 2019 kommer arbetet med 
intern kontroll att bedrivas med hjälp av verktyget i Stratsys. 
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Framtidsbedömning 

Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas genom 
kommunala beslut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. I nedanstående tabell framgår hur 
olika händelser var för sig hade kunnat påverka kommunens ekonomi under 2018. Härigenom får man en 
uppfattning om hur känslig kommunens ekonomi är för ändrade betingelser. 

Resultateffekt, +/- mkr  

1 kr förändring av kommunalskatten 64,7 

1 % löneökning 12,8 

1 % prisförändring 7,3 

1 % avgiftsförändring 1,8 

10 mkr förändrad upplåning 0,1 

1 % förändrad kort ränta 6,3 

1 % förändring av generellt statsbidrag 2,3 

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. 

Framtiden 

Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och säkerställa en god ekonomisk utveckling. Av 
avgörande betydelse är att kommunens finansiella mål är i samklang med mål och riktlinjer för 
verksamheten samt att målen verkligen blir styrande i praktiken. 

Kompetensförsörjningsfrågan kommer att vara en utmaning med ett minskat arbetskraftsutbud och ökad 
konkurrens om medarbetare. Kommunen måste fortsätta arbeta med lösningar och erbjudanden som gör 
kommunen attraktiv som arbetsgivare. Chefsförsörjningen är också en utmaning. Kommunen måste 
utveckla förutsättningarna för att det ska vara attraktivt att vara eller vilja bli chef. 

Den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre i befolkningen påverkar planeringen som görs 
inom kommunen. Att ha en god planering för vilken omsorg som ska bedrivas i det egna hemmet eller på 
ett särskilt boende, är avgörande för att kunna ligga i med ett gott resultat i brukarundersökningar och 
nationella jämförelser. En utbyggnad av välfärdsteknik är nödvändig för att kunna möta både krav från 
brukare/patienter och att arbetsuppgifter kan utföras på andra sätt än traditionella personliga möten. Det 
blir allt svårare att rekrytera personal och därför behövs tekniska lösningar som ett komplement till 
ordinarie personal. 

Integrationsfrågorna kommer att vara i fortsatt fokus. Kraftfulla insatser tidigt i integrationsprocessen är 
viktiga. 

Omfattningen på kommunens investeringar är fortsatt hög och uppgick under 2018 till 249,3 mkr. Av den 
totala investeringsbudgeten 2018 återstår 206,3 mkr som till stor del troligen kommer att föras över i 
kompletteringsbudgeten till 2019. För 2019 finns det ursprungligen budgeterat 901,1 mkr. Investeringarna 
kommer till stor del att finansieras med lån. Ränteläget är för närvarande lågt men efterhand som räntan 
stiger så ökar påfrestningarna på kommunens ekonomi. 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår 603,3 mkr, varav 524,1 mkr avser ansvarsförbindelse. Det 
innebär att 87 % 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. 

Ett antal faktorer kring utvecklingen av konjunkturen, skatteunderlaget, statsbidragen, löneavtalen, räntan 
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 2019 uppgår till 13,5 mkr. 
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En stor utmaning ligger i att klara omställning av kommunens verksamheter för att möta förändringarna i 
kommunens befolkning. Det kommer att behövas fortsatta verksamhetsanpassningar med 
omprioriteringar såväl inom som mellan verksamheterna för att klara kommunens ekonomi. 
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 

Miljömålsarbete och Hållbarhetsbokslut 

Ystads kommuns miljöprogram anger inriktningen för kommunens miljöarbete, både i kommunen som 
geografiskt område och för kommunens alla verksamheter och kommunala bolag. Kommunens fem 
strategiska miljömål bygger på Länsstyrelsen Skånes identifierade utmaningar där de nationella 
miljökvalitetsmålen är inarbetade. Till miljöprogrammet har varje förvaltning och bolag tagit fram en egen 
handlingsplan som redovisar de åtgärder som tillsammans ska bidra till att de fem strategiska miljömålen i 
miljöprogrammet uppnås. För att säkerställa att kommunens miljöarbete går framåt och med tillräckliga 
insatser genomförs en årlig uppföljning av miljöprogrammets handlingsplan. Till uppföljningen tas även 
ett hållbarhetsbokslut fram som lyfter goda exempel från verksamheterna när det kommer till social och 
miljömässig hållbarhet. 

Kustskydd 

Handlingsplanen för förvaltning och skydd av kusten har reviderats och antagits av fullmäktige. Planens 
syfte är att föreslå förvaltningsstrategier på kort, medellång och lång sikt för olika delar av kuststräckan. 

Regional kustsamverkan 

Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har tillsammans med kustkommunerna, SGU och SGI initierat en 
regional kustsamverkan för att sätta fokus på södra Sveriges särskilda förutsättningar när det kommer till 
erosion och stigande havsnivåer. Under hösten hölls det första stora mötet och arbetet kommer nu att 
fortgå i mindre fokusgrupper. 

Kontrollprogram för kustskydd i Ystads kommun 

Kommunen gör årliga kontroller i områdena där strandfodring genomförs samt inom täktområdet. De 
kontroller som genomförts är marinbiologiska kontroller och provfiske inom utläggningsområdena. 
Sjömätningen har utförts med multistråleekolod i Ystad Sandskog och Löderups Strandbad. 
Bottenmätningarna har kompletterats med mätningar med drönarburen fotogrammetri på land. De 
ingående parametrarna kontrolleras för att säkerställa kustskyddens funktion samt för att tillse att 
genomförda kustskyddsåtgärder inte medför bestående skador på allmänna eller enskilda intressen. 
Resultaten från kontrollprogrammet redovisas årligen till SGU samt till Länsstyrelsen tillsammans med en 
redogörelse av hur kommunen följer de villkor som följer beslutet om uttag av sand från Sandhammar 
bank enligt lagen om kontinentalsockeln. 

Recipientkontroller 

Kommunen genomför kontinuerliga kontroller av kommunens vattendragskvalitet. Provtagningarna görs 
en gång i månaden på elva punkter i vattendragen Charlottenlundsbäcken, Svartån, Kabusaån och Tygeån. 
Faktorer som mäts är bland annat ph, syremättnad, kvävehalter, fosforhalter, turbiditet (grumlighet) och 
temperatur. 

Inspirationsnätverket 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 

Under året har kommunen varit delaktiga i Klimatsamverkan Skånes projekt ”Inspirationsnätverket 100 % 
fossilbränslefritt Skåne 2020”. Projektets mål är att skapa en kunskapsplattform för samarbete kring 
fossilbränslefria transporter, uppvärmning och elanvändning samt att de deltagande kommunerna ska ha 
minskat sin användning av fossil energi till en minimal nivå. Kommunerna har fått hjälp med att ta fram 
en resepolicy, att genomföra en resvaneundersökning, ta fram en intern påverkanskampanj samt tips om 
hur kommunen kan arbeta med fastighetsägare och energieffektivisering. Åtagandena har inte varit 
tvingande så resultaten skiljer sig mellan de deltagande kommunerna. Ystads kommun hade den största 
besparade mängden CO2 motsvarande -72 ton på två år. Detta motsvarar en bil som kört 283 308 km. 

Energi- och klimatrådgivning 

Energi- och klimatrådgivningen ger lokal, opartisk och gratis rådgivning om energieffektivisering och 
förnybar energi till hushåll, föreningar och företag. Tomelilla och Ystads kommuner samverkar om 
rådgivningen som finansieras med stöd från Energimyndigheten. Under 2018 har cirka 450, drygt 1 %, av 
antalet invånare i Tomelilla och Ystads kommuner, nåtts genom rådgivning per telefon, e-post, besök, 
utlåning av elmätare samt utåtriktade informationsaktiviteter. Fokus har legat på att informera om 
solceller, 9 föreläsningar och 5 studiebesök har anordnats med totalt 260 besökande. 

Rekreations- och naturvårdsanpassad skötselplan för stugområdet i Sandskogen 
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En rekreations- och naturvårdsanpassad skötselplan för stugområdet i Sandskogen har tagits fram med 
hjälp av LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningar) från Länsstyrelsen Skåne. 

Naturstig och brygga vid Marietorp 

Kommunen har erhållit LONA-bidrag för en tillgänglighetsanpassad naturstig runt dammen vid 
naturskolan Marietorp i det kommunala naturreservatet Norra Sandskogen. Två tillgänglighetsanpassade 
spänger och en stor brygga har byggts. Projektet avslutades 2018. 

Förstudie invasiva främmande arter 

LEADER-stöd har beviljats för ett sju månader långt projekt i form av en förstudie angående samverkan 
kring invasiva främmande arter mellan Ystads, Tomelilla, Simrishamns och Sjöbo kommuner. Projektet 
startade i september och avslutas våren 2019. Förstudien ska föreslå former och rutiner för operativt 
samarbete mot invasiva främmande arter i de fyra kommunerna, ge förslag på vilka typer av insatser och 
arter som bör prioriteras i sydöstra Skåne, samla in och ge information samt skapa engagemang hos 
allmänhet, markägare och föreningar. 

Österlens sköna vattendrag 

I mars påbörjades det treåriga LEADER-projektet ”Österlens sköna vattendrag”. Projektets syfte är att 
förbättra och förstärka arbetet med åtgärder som förbättrar våra vattendrags ekologiska status. 
Projektledaren är placerad i Tomelilla kommun och under uppstartsfasen har behövts stöttning från alla 
tjänstemän från de deltagande kommunerna. 

RÅSK (Romelås- och sjölandskapskommittén) 

Romeleåsen och sjölandskapet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken. Ystad 
kommuns del i utgörs av Krageholmssjön och Bellingasjön med omgivningar. Kommunens 
kontaktperson har aktivt deltagit i presidie- och styrelsemöten i RÅSK och även anordnat ett presidie- 
respektive styrelsemöte i kommunen 
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Hållbarhetsbokslut 

Hållbarhetsbokslut 2018, som är en bilaga till årsredovisningen, 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 flera övergripande mål varav ett är att 
”Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöprogrammet och Folkhälsopolitiskt program”. Redovisningen 
innehåller flera exempel på hur förvaltningar och bolag arbetar med detta. 

Miljöprogrammet för Ystads kommun 2014-2020 blev 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 kommunfullmäktige i juni 2016. Under 2017 reviderades åtgärderna i handlingsplanerna. 
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. Vid redovisningen av varje strategiskt miljömål i hållbarhetsbokslutet finns en 
indikator som anger åt vilket håll utvecklingen är på väg i Ystads kommun. Utvecklingen ser mycket bra ut 
för miljömålet Begränsad miljöpåverkan. För miljömålen Hållbart nyttjande av mark och vatten respektive Rik 
natur- och kulturmiljö är trenden något positiv. Något negativ trend visar utvecklingen för miljömålen 
Vattenmiljöer i balans och Hållbar konsumtion. 

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 prioriteringar 
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. 

I hållbarhetsbokslutet redovisas det folkhälsopolitiska programmet för varje målområde i en tabell över 
utvecklingen och exempel från kommunens verksamheter. Uppföljningen är tänkt att användas som ett 
diskussionsunderlag för hur verksamheterna tillsammans kan skapa förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor hos kommunens medborgare. Statistiskt underlag för många delar av folkhälsopolitiska mål följs 
inte upp årligen utan ofta vart 2-4 år, i hållbarhetsbokslutet redovisas de mest aktuella siffrorna inom 
respektive målområde. Vid indikatorerna visas om trenden är positiv, otydlig eller negativ jämfört med den 
föregående undersökningen. Varje målområde har även en sammanvägning av indikatorerna för att ge en 
samlad bild av åt vilket håll trenden pekar. Utvecklingen är positiv för målområdet gott skydd mot 
smittspridning. Något positiv trend visar målområdena delaktighet och inflytande, trygga och goda uppväxtvillkor 
samt tobak, alkohol, narkotika, doping och spel. Något negativ trend visar områdena sunda och säkra miljöer och 
produkter samt fysisk aktivitet. 

Samtliga strategiska mål i folkhälsoprogrammet, i folkhälsoprogrammet omnämns dessa som prioriterade 
målområden, och miljöhandlingsprogrammet rapporteras i samma uppföljning som övriga antagna mål 
kopplat till kommunens övergripande målstyrning. 
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Personalredovisning 

Personalstruktur 

Per sista december 2018 var antalet tillsvidareanställda personer 2 447 st (2017: 2 328 st). 
Av dessa personer är 555 kvinnor och 1892 män.

 

  

I diagrammet nedan framgår antal tillsvidareanställda fördelade på kön i koncernens bolag samt 
kommunalförbund. 

 

  

Personalkostnader, mkr 2018 2017 2016 

Utbetald lön inkl skattepliktiga förmåner 953,8 887,7 825,1 

Sociala avgifter, avtalsförs., löneskatt 318 294,5 272,1 

Retroaktiva/upplupna löner inkl PO 1,3 -1,2 -0,5 

Förändring av semesterlöneskuld inkl PO 6,1 2,6 3,1 

Förändring av skuld för mer- och övertid inkl PO 0,5 -0,1 -0,1 

Pensionskostnader 91,6 80,7 69,1 

Summa 1 371,3 1 264,2 1 168,8 
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Medellönen för tillsvidareanställningar uppgick i december 2018 till 30 665 kr (2017: 29 760 kr). 
Medellönen för kvinnor uppgick till 30 305 kr (2017: 29 398 kr). 
Motsvarande siffra för män var 31 894 kr (2017: 31 057 kr).  

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie 
arbetstid 2018 2017 2016 

Total sjukfrånvarotid 5,8 6,0 6,3 

Summa tid med långtidsfrånvaro 40,5 41,6 52,6 

Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 6,4 6,6 7,0 

Summa sjukfrånvarotid för män 4,1 4,2 3,7 

Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 4,6 5,4 5,1 

Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 5,4 5,3 5,7 

Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 50 år eller äldre 6,5 6,8 7,0 

 

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 beräknad 
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. 

Sjukfrånvaron har minskat för både män och kvinnor jämfört med föregående år. Kvinnornas frånvaro är 
högre än männens. Av den totala sjukfrånvaron utgjorde frånvaron över 59 dagar 40,5% år 2018, en 
minskning jämfört med 2017 då den uppgick till 41,6%. Den yngsta och äldsta åldersgruppen har en 
minskad sjukfrånvaro medan det har ökat i gruppen 30-49 år . 

Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller 

Sjukfrånvaro längd 2018 2017 2016 

1 dag 2,8 2,5 2,0 

2 -14 dagar 22,7 20,8 19,4 

15 -90 dagar 15,8 14,4 15,4 

91 - dagar 59,0 62,3 63,1 

Som framgår av tabellen ovan ”Sjukfrånvarodagar fördelat på intervaller” har frånvaron ökat på de tre 
översta intervallerna medan frånvaro överstigande 91 dagar har minskat. 
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Kostnad för sjuklön exklusive personalkostnader, mkr 

2 018 2 017 2 016 

12,8 11,8 11,5 

 

Pensioner 

Under år 2018 avgick sammanlagt 56 personer med pension. 25 personer slutade före fyllda 65 år. 15 
personer slutade som 66 eller äldre 

 

Förväntade pensionsavgångar i koncernens bolag samt kommunalförbund: 
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2 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 46,8 47,8 44,1 3,7 

Kostnader -145,3 -151,4 -147,8 -3,6 

(varav kapitaltjänst) (-5,9) (-8,0) (-8,0) (-) 

Summa -98,5 -103,6 -103,7 0,1 

Verksamhet 

Under året har det övergripande arbetats med regionala och delregionala frågor samt projekten Ystad som 
regional kärna, Tillgänglighet till Skånes hamnar och Tillväxt i Östra Skåne. Byalagsrådet har träffats 
regelbundet. Under försommaren har byavandringar genomförts. 

Upphandling av entreprenaden avseende färjeläge 7/8 i Ystads hamn har genomförts. Utbyggnaden är en 
del av projektet ”Uppgradering av lastkapaciteten och LNG bunkring på den maritima länken mellan 
Świnoujście – Ystad” som har fått totalt 34,8 miljoner Euro i EU-bidrag. 

Under april startade heltidsprojektet, "mer tid i Ystad" med två enheter inom Social omsorg. Projektet ska 
utveckla metoder och utvärdera konsekvenserna av ”heltid som norm". 

Implementeringen av vår värdegrund har påbörjats. Värdegrunden vilar på övertygelsen om alla 
människors lika värde och att vi är "Bättre tillsammans!" Satsningen på att alla chefer ska gå 
ledarskapsutbildningen "Utvecklande ledarskap" (UL) har fortsatt. 

Årets lönerevision har genomförts med särskilda satsningar för förskollärare, lokalvårdare, kockar, 
vårdbiträden och biståndshandläggare. 

På kommunikationsområdet har arbetet med att synliggöra och bygga Ystad kommuns varumärke som 
attraktiv arbetsgarvare fortsatt. 

Inom upphandlingsverksamheten har en översyn av verksamheternas efterfrågade upphandlingar 
genomförts för att kunna planera verksamheten optimalt. 

På hållbarhetsområdet har en reviderad handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten antagits Ett 
LIFE-projekt som innehåller strandfodring, bekämpning av invasiva arter samt erosionsskydd har inletts, 
liksom Leaderprojektet "Förstudie samverkan invasiva arter". 

Barnets bästa – Plan för barnets rättigheter har, liksom en integrationsstrategi, antagits och revidering av 
Ystads kommuns folkhälsopolitiska program har inletts. 

På integrationsområdet har processer initierats och drivits i syfte att skapa samsyn och samverkan inom 
både Ystads kommun och med grannkommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen. 

Ystads kommun har genomfört en upphandling av finansiella tjänster och Sparbanken Skåne blev 
kommunens affärsbank. 

IT-infrastrukturmiljön har uppgraderats till en snabbare och bättre miljö för att hantera de större 
dataströmmarna. Projektet med fritt internet på äldreboende har påbörjats. 

Den centrala digitaliseringsgruppen har fokuserat på att inspirera, höja kompetensen och motivera chefer 
och medarbetare i vikten av digitalisering. Processer som är lämpliga att digitalisera har inventerats och 
prioriterats. 

Den externa webbportalen (minasidor.ystad.se)  e-tjänster har lanserats. E-tjänsterna underlättar för våra 
användare och är samtidigt tidsbesparande och kvalitetshöjande. 

Bland kommunens större evenemang under året kan nämnas Nationaldagen med cirka 4 000 besökare 
samt Jazzfestivalen med 49 program. Till Nyinflyttardagen anmälde sig 311 gäster och 47 utställare, vilket 
är rekord. 

Verksamheten med att utveckla och stötta det lokala näringslivet har initierat ett hållbarhetstema för 
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företag med hållbarhet som en integrerad del av verksamheten och företagsutvecklingen. Under året har 
ett antal aktiviteter genomförts för att öka samverkan mellan skola och näringsliv, som har till syfte att 
bidra till att trygga näringslivets kompetensförsörjning. 

I Svenskt Näringslivs ranking hamnade Ystad på plats 35. Trots en förbättring av det totala omdömet 
sjönk Ystad tio placeringar, vilket visar på hård konkurrens i toppskiktet. 

Ystad Studios Visitor Center, som invigdes i mars, är ett nytt och unikt filmupplevelsecenter som drivs av 
Ystads kommun och Film i Skåne. Verksamheten har under 2018 haft 5338 besökare. 

Destinationssamverkan Skåne sydost har fortsatt. SCB:s gästnattsstatistik för Ystad visar 266 738, en 
ökning med 12 000 gästnätter, med en kraftig ökning av internationella gäster främst tyskar, danskar och 
holländare. 

Under 2018 hölls allmänna val i Sverige. Valet genomfördes väl och valdeltagandet var ovanligt högt. 

Frågan om e-arkiv, alltså ett system för långsiktigt digitalt bevarande, har landat i ett samverkansavtal 
mellan de involverade kommunerna. 

Den 18 april 2018 arrangerades en EU-dag i Ystad där Ystads kommun och SÖSK ingick ett EU-handslag 
med handelsminister Ann Linde. 

Ystad har fått besök från kommunerna Mumbwa och Lusaka i Zambia med fokus på jämställdhetsarbete. 
Vejle kommun var också på besök för att lära mer om Ystads arbete med miljö, vatten och avlopp. 
Kontakterna med Ballerups kommun har fortsatt med bland annat skolutbyte. 

Ekonomi 

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott på 1,0 mkr. 0,5 mkr av överskottet är 
hänförligt till att fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar inte har använts under 2018. 
Personalrelaterade poster redovisar ett överskott i förvaltningen i förhållande till budget. Vissa 
budgeterade verksamheter behövde eller hann inte nyttja alla sina medel, exempelvis införandet av digitala 
infartskyltar. Negativa budgetavvikelser inkluderar en betalning till filmfonden på 0,5 mkr och en negativ 
resultateffekt av semesterlöneskuldens förändring på 0,6 mkr. 

Årsresultatet är 1,0 mkr lägre än prognos. Prognosavvikelser inkluderar att semesterlöneskulden fick en 
större negativ resultateffekt än förväntat, och något högre inköps- och konsultationskostnader samt 
oväntade kostnader mot slutet av året än prognostiserat. 

Kommunalförbunden redovisar ett underskott på 0,9 mkr vilket är enligt prognos. Underskottet beror på 
ökad medlemsavgift till räddningstjänsten. Detta inkluderar också en kostnadseffekt av att Ystads 
befolkning ökat i högre grad än övriga medlemskommuner vilket gör att kommunen får bära en större 
andel av medlemsavgiften. 

Framtid 

Kommunstyrelsens roll är bland annat att leda och utveckla kommunens verksamhet samt att underlätta 
för verksamheterna. Målet är att kommunens verksamhet ska tydliggöras och göras mer tillgänglig för 
kommuninvånarna. Fokus ligger på demokrati, rättssäkerhet och transparens – ordning och reda. 

Under 2019 ligger fokus återigen på ett val, nämligen EU-valet i maj. Verksamheten kommer också att 
fokusera på att stötta nya förtroendevalda, bland annat genom utbildning. Arbetet med att implementera 
e-arkivet kommer att fortsätta. 

Kompetensförsörjningsfrågan kommer att vara en utmaning med ett minskat arbetskraftsutbud och ökad 
konkurrens om medarbetare.  Kommunen måste fortsätta arbeta med lösningar och erbjudanden som gör 
kommunen attraktiv som arbetsgivare. Chefsförsörjningen är också en utmaning. Kommunen måste 
utveckla förutsättningarna för att det ska vara attraktivt att vara eller vilja bli chef. 

Projektet avseende Innovationsupphandling Syd fortskrider enligt plan. Målet är att ta fram arbetsmodeller 
till innovationsupphandlingar som är anpassade för små och medelstora kommuner. 

Hållbarhetsfrågorna är i fokus, såväl globalt som nationellt och regionalt. Alla måste arbeta för att uppnå 
ett hållbart samhälle. Ett hållbarhetsutskott har inrättats från 2019 med uppgift att driva och utveckla 
hållbarhetsarbetet i kommunen. 

Projektet ”Hela barnet – hela dagen” ska undersöka hur ramverket kopplat till den så kallade 
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Skottlandsmodellen står sig i en svensk kontext och med lokala förutsättningar. 

Integrationsfrågorna kommer att vara i fortsatt fokus. Kraftfulla insatser tidigt i integrationsprocessen är 
viktiga. Länsstyrelsen har beviljat medel för att utveckla samverkan inom sydöstra Skåne för att skapa en 
tydlig struktur för den strategiska och operativa samverkan. 

På näringslivssidan fortsätter arbetet med FN:s hållbarhetsmål som kommer ha stor positiv betydelse för 
såväl företags tillväxt och utveckling som för Ystads kommun. Kommunen kommer också att arbeta 
vidare och utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv. 

På marknadssidan ser kommunen stora möjligheter till evenemang kopplade till riksidrottsförbundet. 
Kommunen har marknadsfört sig här och fått bra respons från flera förbund som är intresserade av att 
förlägga event i Ystads kommun. 

Turistbyrån kommer att efter destinationsutvecklingsprojektet avslutas arbeta med nästa steg och med sitt 
samarbete med filmverksamheten. Ystad ska vara filmstaden nr.1 i Sverige. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Planera och genomföra 
företagsbesök 2018. 

Totalt genomfördes 52st företagsbesök 
runt om i kommunen hos såväl stora 
som små och etablerade som nya. 

 

Destinationsutveckling genom 
projektet destinationsprocessen. 

Tidplan höll, aktiviteter som skulle 
genomföras har genomförts. 

 

Följa utarbetad marknadsförings- 
och exploateringsplan för att 
möjliggöra försäljning av tomter på 
Öja industriområde 

Tomtsläpp försenades dessvärre pga 
behov av åtgärder efter slutbesiktning. 
Arbetet är i full gång (januari -19) och vi 
beräknas vara igång och kunna sälja 
under T1-19. 

 

Vid planering, ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar 

Kommunfullmäktige har i maj antagit 
handlingsplan för förvaltning och skydd 
av kusten. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Förenkla möjligheterna för 
medborgare att föra dialog med 
kommunen genom e-tjänster. 

Den interna delen av digitaliserings 
plattformen ej upphandlad vilket medför 
att vi ej kan jobba fram digitala lösningar 
på interna administrativa rutiner. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Delta i programrådet för T4:an 
(fjärde teknikåret) på gymnasiet 

Tid- och aktivitetsplan har följts. Antalet 
sökande till teknikprogrammet ökar och 
således också potentiella sökande till T4. 
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Utveckla Internkontroll Åtagandet är uppfyllt då båda 
aktiviteterna är genomförda. Uppföljning 
gjordes av samtliga vid delårsbokslutet. 
Workshop och praktisk utbildning 
genomfördes under december där även 
Malmö Stad bistod med inspiration. 

 

Utveckla Ystads kommuns arbete för 
att säkerställa att den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR) 
efterlevs från uppstarten den 25 maj 
2018. Förordningen ersätter 
personuppgiftslagen (PuL) 

Den nya lagstiftningen om behandling av 
personuppgifter trädde i kraft den 25 
maj 2018. Löpande uppföljning har skett 
under senare hälften av 2018 i form av 
att dataskyddsombudet har identifierat 
ett antal åtgärder som kommunen måste 
vidta. Informationen på intranätet har 
därför löpande förtydligats och utökats. 
Det råder fortfarande osäkerhet kring 
hur det nya regelverket ska tolkas i olika 
fall vilket innebär att vägledning i stor 
utsträckning saknas. Arbetet har därför 
fokuserats till att förbättra den interna 
informationen om vad som ska gälla så 
långt det har varit möjligt. Rutiner har 
arbetats fram kring följande: 

- information som ska lämnas vid 
behandling av personuppgifter inklusive 
mall 

- hur en nämnd ska behandla 
personuppgifter 

- begäran om registerutdrag 

- personuppgiftsincidenter 

- konsekvensbedömning av dataskydd 

- behandling av personuppgifter i e-post 

- samtyckesblanketter 

Under maj 2018 genomfördes en 
utbildning i GDPR för samtliga i 
kommunen. Det finns också en ordlista 
med vanliga begrepp inom GDPR samt 
frågor och svar på intranätet. 

 

Införa elektroniska fakturor för 
förbunden 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
tar nu emot elektroniska fakturor och 
återstår gör Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund som förväntas färdigställas 
under första halvåret 2019. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Implementera värdegrunden internt 
samt göra den känd för i "employer 
branding" syfte 

Workshops med värdegrunden i fokus 
genomförs med samtliga medarbetare 
under hela 2018 och in en bit på 2019. 
Dessa genomförs av våra 
värdegrundsledare efter ett koncept som 
tagits fram av den arbetsgrupp som 
aktivt arbetat med värdegrunden 

 

Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för 
att underlätta rekrytering av 
medarbetare och chefer 

Arbetet med att lyfta fram oss som 
arbetsgivare är ständigt pågående och 
måste förnyas hela tiden. Just nu 
kommunicerar vi vår värdegrund, 
ledarutvecklingsprogram, rätten till 
heltid, etc. Framförallt arbetar vi med att 
synliggöra oss i sociala medier och 
genom vår egen hemsida. 

Kontinuerlig kommunikation på våra 
digitala kanaler. Aktivt arbete med 
rekryteringsgrupp inom Kultur och 
Utbildning. Erfarenheterna från denna 
grupps arbete förväntas kunna appliceras 
i övriga verksamheter 

Rekryteringsgrupp finns aktiv inom 
Kultur och Utbildning. I denna ingår 
representanter från centrala 
stödfunktioner. Resultaten förväntas 
kunna appliceras på övriga 
verksamheter. 

Vi har inte lyckats dubbla antalet följare 
under 2018. målet var att fördubbla till 
2000 men vi landade på knappa 1700. 

 

Förbättra det kommunikativa 
ledarskapet för att underlätta chefers 
ledarskap och medarbetares nöjdhet. 

Ständigt pågående arbete med att stödja 
chefer i deras förmåga att kommunicera 
sin verksamhet och använda det som ett 
verktyg i sitt ledarskap. Upphandling av 
klarspråk är genomförd och 
verksamheterna kommer nu att erbjudas 
utbildning. 

 

 

  



Årsredovisning 2018 36(148) 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Stödfunktion till förvaltningarnas och 
bolagens arbete med 
miljöprogrammet och energi- och 
klimatfrågor, samt miljöövervakning 

Aktuella avtalsområden och 
upphandlingar finns för att 
implementera fler varugrupper i vår 
samordnade varudistribution som från 
och med 2018 endast kör lastbilar med 
förnybar energi. Vid höstens planerad 
utveckling av e-handelshanteringen ökar 
vinsterna och möjligheterna av att 
implementera fler avtal och varugrupper. 
Planeringen har genomförts och målet är 
att under våren 2019 införa fler 
avtalsleverantörer till i Ystads kommuns 
e-handelssystem. 

 

Bidra till minskad näringsbelastning, 
ökad kunskapsspridning samt 
fortsatt miljöövervakning av 
vattenkvalité 

Deltar regelbundet i vattenrådens arbete. 
Deltar i Leaderprojektet Österlens sköna 
vattendrag vilket startat under 2018. 

Samordnad recipientkontroll av vatten i 
åar m m en gång per månad genomförs 
sedan lång tid tillbaka. Resultatet 
sammanställs i rapport. 

Information på kommunens hemsida 
om läkemedelsrester i främst 
avloppsvatten. 

 

Bidra till en hållbar planering av 
kommunens mark- och 
vattenresurser. 

 Avdelningen för hållbar utveckling 
granskar och yttrar sig utifrån sitt 
kompetensområde i stort sett i alla 
planärenden. Miljö- och klimatstrateg, 
kommunekolog och folkhälsostrateg 
ingår i arbetsgrupper för framtagande av 
översiktsplaner 

 

Kompetensutveckling inom miljö, 
klimat och hållbarhet 

 Information till ledamöterna i 
miljöutskottet i mars om invasiva arter. 
Studieresa har genomförts i juni där 
ledamöterna bl a besökte förekomster av 
invasiva arter, parkslide i Sandskogen 
samt jätteloka i Köpingebro. På 
miljöutskottets möten informerats om 
olika frågor under året. 

Besök hos Miljöpristagaren 2018 
Krageholms gård i oktober. 

Lämpligt är att fortsättningsvis lägga in 
utbildning inom hållbarhetsområdet vid 
de politikerutbildningar som ordnas i 
början av varje mandatperiod samt 
fördjupad utbildning till de ledamöter 
som kommer att sitta i 
hållbarhetsutskottet 2019. 

 

Stöd till förvaltningar och bolag i det 
övergripande folkhälsoarbetet 
inklusive barnrättsarbetet där detta 
skall beaktas inför relevanta beslut 

Barnrättsplanen antagen av fullmäktige i 
mars. Till denna har kopplats en plan för 
utbildning. Utbildning har genomförts 
för ledningsgrupper under våren. Under 
hösten har verksamheter utbildats, t. ex.  
barn- och elevhälsan, särskolan och 
verksamheter inom social omsorg. 

Revidering pågår av 
folkhälsoprogrammet och förslag till nytt 
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Åtagande Analys Utfall 

program är nu är på remiss. 
Förhoppningsvis kan planen tas upp för 
beslut i fullmäktige i april 2019. 

Nyanlända till Ystad ska känna sig 
som "Ystadsbor" 

Strategi för integration antogs av 
fullmäktige 20 december. Denna syftar 
till att tydliggöra kommunens mål och 
inriktning för det övergripande 
integrationsarbetet. 

Arbete pågår med att skapa en 
knutpunkt för integration i Sydöstra 
Skåne och medel har beviljats av 
länsstyrelsen för detta. Det sker ett stort 
antal aktiviteter för att uppnå  
integration av nyanlända i samhället.  
Inom samhällsorienteringen har 
"kommunens dag" ingått för att stärka 
kontakten med den egna kommunen. 
Tillsammans med Tomelilla kommun 
pågår ett projekt för att skapa 
medskapande mötesplats för ökad 
integration. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

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

Förvaltningen redovisar ett positivt 
resultat. 

 

Utveckla den goda affären för 
kommunens inköps och 
upphandlingsprocesser samt 
genomföra och implementera 
tillämpningen av 
innovationsupphandlingar för Ystads 
kommun 

Dialog är grunden för en god 
affärsrelation. Ystads kommun jobbar 
målinriktat för att starta dialog och 
informationsträffar redan vid 
behovsanalysen inför stundande 
upphandlingar. I upphandlingar 
möjliggörs i allt större utsträckning att 
potentiella anbudslämnare kan inkomma 
med synpunkter, om delar av 
förfrågningsunderlaget med bilagor 
innan upphandlingen publiceras. En 
ökning av funktions och 
behovsanpassade upphandlingar har 
skett under senaste åren, där arbetet 
fortgår enligt plan gällande 
Innovationsupphandling Syd. 
Projektmålet är att ta fram 
arbetsmodeller till 
innovationsupphandlingar för små och 
medelstora kommuner. 
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Personal 

Förvaltningen redovisar en genomsnittlig frisknärvaro på 96,5 % under verksamhetsåret, vilket är i nivå 
med föregående år (96,6 %). Antalet tillsvidareanställda (heltid) vid verksamhetsårets utgång är 92 stycken 
vilket är oförändrat jämfört med utgången av föregående år. 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Turismomsättning (mkr) 1 301 * - ** 1 400 - ** 

Antal gästnätter (st) 263 663 277 552 280 000 -2 448 

Antal företagsbesök (st) 50 52 50 2 

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. Rapporteringen eftersläpar ett år, vilket innebär att utfall 
2017 avser turismomsättning för helåret 2016. 

** Den turistekonomiska rapporten kommer inte kunna levereras i år. 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Politisk verksamhet -8,0 -9,0 -8,7 -0,3 

Omvärld -2,2 -2,4 -2,3 -0,1 

Marknad -12,3 -12,5 -11,7 -0,8 

Gemensam 
administration -51,3 -54,2 -56,4 2,2 

S:A LoU (exkl. 
kommunalförbund) -73,8 -78,1 -79,1 1,0 

Kommunalförbund -24,7 -25,5 -24,6 -0,9 

Summa -98,5 -103,6 -103,7 0,1 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Ospecificerat 
fastighetsförvärv 0,0 -10,0 10,0 

Utbyte servrar/disk -0,3 -0,5 0,2 

Digital 
informationshantering -0,5 -1,7 1,2 

Kompletteringar i 
televäxeln 0,0 -0,1 0,1 

Bemanningssystem 0,0 -0,7 0,7 

Kustskyddsåtgärder inkl. 
hövder 0,0 -2,3 2,3 

Leverantörsfakturasystem -0,1 0,0 -0,1 

Strandfodring -0,1 -0,1 0,0 

Elektroniska infartsskyltar 0,0 -3,3 3,3 

Läsplattor -0,1 -0,5 0,4 

Summa -1,1 -19,2 18,1 
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3 Hamn 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 43,3 46,7 43,8 2,9 

Kostnader -35,3 -38,7 -35,8 -2,9 

(varav kapitaltjänst) (-30,4) (-34,0) (-29,3) -4,7 

Summa 8,0 8,0 8,0 0,0 

Verksamhet 

Pågående projekt under 2018 

 Projektering av färjeläge 7/8 påbörjades under 2015 och avslutades 2017 bland annat med att 
miljötillstånd för byggnation i vatten samt verksamhetstillstånd för hamnverksamhet erhölls. 
Under 2018 upphandlades entreprenaden vilken tilldelades Per Aarsleff A/S. Bidragsansökan om 
EU-medel lämnades in i april 2018 och i slutet av september meddelade EU att kommunen får 
bidrag med maximalt cirka 250 mkr. Kommunfullmäktige beslutade under hösten att avsätta 
pengar i budget för genomförandet varefter kontrakt med entreprenören ingicks. Entreprenaden 
påbörjas 2019. 

 Omläggning dagvattenledningar och ny trafikföring södra Dragongatan har genomförts 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 Etablering av mottagningsmöjlighet för svart/gråvatten skulle ha avslutats under 2018 men de 
tidigare beskeden från kommunens VA-enhet ändrades och anläggningen är ännu inte färdigställd. 
Hamnutskottet har bett kommunstyrelsen besluta hur detta projekt nu ska slutföras. 

 Förhandling inför köp av Swecox magasin har pågått i flera år. I och med att hamnen nu utvidgas 
kommer förnyad kontakt att tas då ytan behövs för hamnens verksamhet. 

 Viss projektering för nytt rederi till Bornholm i färjeläge 5 med flera har genomförts. I övrigt har 
rederiet själva utfört och bekostat om- och tillbyggnad i såväl färjeläget som i terminalen. 

 Genomförande av bottensäkring i färjeläge 1 har genomförts genom slagning av spontlinje. 

 Byte av ljusarmaturer till LED i magasin, terminaler och utomhus har genomförts och pågår 
allmänt över tid. 

 Slutligen har mindre projekt som t.ex. etablering av avkörningsskydd på kajer, 
provtagningsbrunnar för dagvatten, justering av passagerarlandgång etcetera genomförts. 

Ekonomi 

Hamnen redovisar ett resultat enligt budget. 

Framtid 

Pågående projekt avslutas under 2019 dock avseende färjeläge 7 och 8 under hösten 2020. Nya större 
projekt planeras inte i avvaktan på genomförandet av byggnation av färjelägena 7 och 8 i yttre 
hamnbassängen. Vissa mindre ombyggnads- och renoveringsprojekt kommer dock att genomföras, likväl 
som direkt kundrelaterade insatser. 

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. För koordinering av EU-projektet, 
vilket Ystads kommun är så kallat project coordinator, har projektanställts en person. 
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Övrig redovisning 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Administration och 
kansli -0,6 -0,5 -1,0 0,5 

Kajer och kajplan -27,5 -27,7 -24,8 -2,9 

Byggnader -4,9 -6,6 -6,0 -0,6 

Upplagsplats och 
industriområde -2,1 -3,9 -3,8 -0,1 

Försäkringsskador 0,0 0,0 -0,1 0,1 

Arrendehamnverksamhet 43,1 46,6 43,7 2,9 

Summa 8,0 8,0 8,0 0,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Färjeläge 7/8 -2,8 -95,0 92,2 

Färjeläge 1, bottensäkring -7,7 -8,0 0,3 

S Dragongatan/Världens 
ände, förstudie -7,6 -0,5 -7,1 

Markarbeten/hårdgjorda 
ytor -3,4 -4,0 0,6 

Övriga -5,3 -27,5 22,2 

Summa -26,8 -135,0 108,2 
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4 Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 1,6 0,3 0,5 -0,2 

Kostnader -5,0 -3,6 -3,9 0,3 

(varav kapitaltjänst) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

Summa -3,4 -3,3 -3,4 0,1 

Verksamhet 

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsverksamhet som står under länsstyrelsens 
tillsyn. Ystad, Sjöbo och Tomelilla har sedan 1 januari 2016 ett gemensamt handläggarkansli med säte i 
Tomelilla. Ystad och Sjöbo har en gemensam överförmyndarnämnd där Ystads kommun är värdkommun 
för nämnden som enligt 3:e kapitlet § 3a Kommunallagen utgör styrelse för och har ansvar för 
verksamheten. Tomelilla kommun har en vald överförmyndare. 

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs bland annat av Föräldrabalken, Lagen om god man för 
ensamkommande barn och Förmyndarskapsförordningen. Nämndens uppgifter omfattar att utreda, fatta 
beslut 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 överförmyndarverksamheten. Enheten omfattar cirka 
sex heltidstjänster. 

Ekonomi 

Enligt samverkansavtalet svarar var och en av kommunerna för sina respektive kostnader för förpliktelser 
enligt Föräldrabalken samt för arvoden till respektive förtroendevalda. Arvoden till ställföreträdare åligger 
respektive kommun i de fall inte huvudmannen själv svarar för dem. Kanslikostnaderna täcks av 
respektive kommun utifrån andelen ärenden. 

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar vid årets slut ett överskott i förhållande till budget på 
0,1 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader för kansliet än vad som budgeterats. Ersättningarna till 
gode män för ensamkommande barn som bekostas av nämnden har minskat i omfattning. 

Framtid 

Från den 1 januari 2019 kommer Tomelilla, Ystad och Sjöbo att ha en gemensam överförmyndarnämnd 
med Tomelilla som värdkommun. Överförmyndarenheten kommer den 1 februari 2019 att flytta till nya 
lokaler på Gladanleden 2 i Tomelilla på grund av lokalbrist i kommunhuset. 

Antalet ärenden förväntas öka även om de nya lagstiftningarna med anhörigbehörighet enligt 
Föräldrabalken och framtidsfullmakter förmodligen kommer att ha effekt på antalet ärenden. Kostnaderna 
för arvoden till gode män och förvaltare förväntas öka eftersom fler och fler av huvudmännen inte har 
ekonomiska möjligheter att betala för arvodet, och även för att många ärenden är komplicerade och 
tidskrävande och därav kommer att arvoderas med högre arvode. 
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Måluppfyllelse 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Undersöka möjligheter att 
effektivisera handläggningen vid 
beredning av tingsrättens beslut om 
förordnande av ställföreträdare. 

Enheten har mätt tidsåtgång från att 
ansökan/anmälan inkom tills att beslut 
tagits i ärendet. Mätmånad mars 2018. 
Under månaden kom tio nya 
ansökningar in och den genomsnittliga 
tiden innan beslut togs var 56,9 dagar. 

 

Vidareutveckla huvudmannens 
delaktighet inför förordnanden av 
ställföreträdare. 

Huvudmannen får alltid möjlighet att 
träffa förslag på god man om man 
önskar. Intresseanmälan är omarbetad 
och ny version finns på hemsidan. 
Blanketten ger oss mer information om 
den tilltänkta ställföreträdaren för att 
möjliggöra en bättre matchning i 
uppdragen. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Utveckla metoder och dokumentera 
dessa för att förbättra granskningen 
av årsräkningar. 

Granskningen av årsräkningarna har 
slutförts enligt uppsatta mål. 
Informationstillfällen inför inlämnandet 
av årsräkningar genomfördes i januari 
2018. Förhandsgranskning av 
årsräkningarna gjordes när de ankom 
och begäran om kompletteringar sändes 
ut till de ställföreträdare som inkommit 
med ofullständiga underlag. En analys av 
brister och förslag på förebyggande 
insatser och en planering för nästa års 
granskning har gjorts av personalen på 
enheten vid planeringsdag i november 
2018. 

 

Avsluta arbetet med stödmaterial för 
likvärdig bedömning och lagtolkning 
av ärenden av samma art. 

Processkartläggning sker fortlöpande 
under året. Prioritet kommer att läggas 
på att förteckna processer för 
handläggningsuppgifter som görs sällan 
då det har uppmärksammats att det ofta 
saknas handläggningsstöd. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

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

Två grundutbildningar i studiecirkelform 
har genomförts med 12 deltagare i varje 
grupp. Två fortbildningsdagar har 
genomförts i samarbete med 
Simrishamn; en om demens och en om 
vad som händer om man inte betalar i 
tid (föreläsning om skulder och 
skuldsanering). 

 

Säkerställa att handläggarna har 
aktuell kompetens för 
arbetsuppgiften. 

Handläggarna har deltagit i relevanta 
utbildningar och egna utbildningsdagar 
har anordnats i samarbete med andra 
överförmyndarverksamheter i Skåne. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Utarbeta en strategi för att inom 
överförmyndarverksamheten utveckla 
kunskaperna om miljöhandlings- och 
folkhälsoprogrammen. 

En strategi för hur kunskaperna om 
miljöhandlings- och 
folkhälsoprogrammen kan utvecklas har 
tagits fram. Ett exempel är att en extra 
träff kommer att läggas till 
grundutbildningen där dessa frågor 
kommer att diskuteras. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Förbättra systemen för 
ledning/styrning och intern kontroll. 

Verksamhetsplan för enheten har 
upprättats för 2018 och följts upp och 
utvärderats. Ny risk- och 
väsentlighetsanalys och 
internkontrollplan har utarbetats och 
antagits av nämnden. 
Delegationsordningen har omarbetats 
och antagits av nämnden. Enheten 
bevakar fortlöpande utvecklingen av 
ärendemängd och typ och rapporterar 
detta på nämndens sammanträde. 
Kostnaderna för arvoden till god man 
för ensamkommande barn har följts upp 
tertialvis. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Antal ärenden     

Förmyndarskap 109 119 100 19 

Förvaltarskap 38 40 35 5 

God man 280 266 350 -84 

Under utredning 15 4 - 4 

Totalt 442 429 485 -56 

Åtaganden     

Utse god man för 
ensamkommande barn 
inom fem arbetsdagar 
efter ansökan 100 % 100 % 100 % - 

Granska minst 80 % av 
årsräkningarna senast den 
30 juni* 100 % 100 % 100 % - 

Årligen genomföra sex 
utbildningstillfällen för 
ställföreträdare 6 7 6 1 

*Granska årsräkningar enligt fastlagda rutiner och vidta de åtgärder som krävs. Minst 80 % av 
årsräkningarna ska vara granskade och beslutade senast den 30 juni, resterande senast den 31 oktober, 
under förutsättning att de inkommit senast den 1 mars och innehåller kompletta underlag. 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -0,1 - 

Ställföreträdare -1,8 -1,7 -1,7 - 

Överförmyndarkansli -1,5 -1,5 -1,6 0,1 

Summa -3,4 -3,3 -3,4 0,1 
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5 Barn och utbildningsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 380,1 402,8 362,4 +40,4 

Kostnader -909,5 -955,1 -915,5 -39,6 

(varav kapitaltjänst) (-6,6) (-6,5) (-6,5) (0,0) 

Summa -529,4 -552,3 -553,1 0,8 

Verksamhet 

Fritiden har haft 14 arrangemang utan koppling till idrott t.ex. Diggiloo, Jazzfestivalen och Äventyret 
Aladdin. 

Fritiden arbetar, tillsammans med skolidrottsförbundet, med att hjälpa skolor att starta och driva 
skolidrottsföreningar, i syfte att utöver ökad rörelse också lära om demokrati och ledarskap. 

I maj genomfördes, i samarbete med Parasport Skåne och lokala föreningar, Special Olympic School Day i 
Ystad Arena där cirka 100 barn och ungdomar från grundsär- och träningsskolor i Ystad, Simrishamn, 
Tomelilla och Sjöbo deltog. 

Fritidens dag arrangerades för andra året i rad. Många föreningar var på plats (cirka 500 besökare) och 
visade upp sina verksamheter, så även kulturskolan och Ungdomens hus. Målet att visa upp både 
kommunala och föreningsdrivna verksamheter uppnåddes och förhoppningsvis hittar många barn och 
ungdomar nya fritidsaktiviteter. 

Ystad Arena/Bad stängdes vecka 25-32 för garantiarbeten. En ny välbesökt vattenrutschkana i 
Nybrostrandsbadet invigdes. 

Kioskerna i Arenan har 1/8 övergått i föreningsdriven regi (YIF Handboll). 

Mötesplatserna (Ystad, Sövestad, Köpingebro, Löderup och Svarte) har under 2018 haft 600-800 
besökare/månad. Ungdomens hus har ökat från cirka 700 till 1100 besökare/månad.  Antalet besökande 
tjejer har fördubblats under 2018. 

Verksamheten har utifrån barns och ungas önskemål genomfört LAN och en satsning på tv- och dataspel. 
En positiv effekt är att satsningen även nått hemmasittare. Mål att hjälpa ungdomar att hitta balans mellan 
spelande och andra aktiviteter. 

Kulturskolan genomförde sin årliga, interaktiva musikteaterföreställning (i Kulturgarantin).  På Ystad 
Studios Visitor Center har bildkonsteleverna gjort en utsmyckning/installation och vid invigning/öppet 
hus medverkade Blåsorkestern Lurblåsarna samt Symfoniorkestern. 

Kulturskolans ateljé och Komtek samarrangerade sportlovsverksamhet på tema form och funktion och en 
höstkurs. Komtek har utvecklat tekniklådor för utlåning till skolor åk 1-3. Komtek har under året haft 
fritidskurser, gjort besök på skolor, haft workshop för skola/fritidshem och inspirationsträff för lärare. 

I Kulturcrew utbildas och coachas ungdomar för att kunna göra egna event/arrangemang. Året inleddes 
med utbildningsdag tillsammans med Kulturcrew Tomelilla och Simrishamn. Kulturcrew har under året 
jobbat på och bakom scen på en rad arrangemang. 

Ungdomens hus och Kulturskolan har erbjudit workshop och prova på-dans under påsklovet. Två dagar 
med danslärare och en dag med öppen dansstudio. Ungefär 40 barn/unga deltog. Under hösten 
arrangerades ett femdagars dansläger i streetdance. De deltagande dansarna gjorde två uppträdanden 
under Fritidens dag. 

Det nya och ombyggda Nattugglan är helt färdigställt. 

Digitaliseringen av val till förskola och skola (samt byten av skola) med skolvalssystem från IST är igång 
efter ett stort och krävande arbete med uppbyggnad av systemet och informationsinsatser. 

Arbetet med Ystads nya Förskola-åk 6 -skola "Källan" fortlöper och håller tidsplanen. Bygglov är godkänt. 
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Den nygamla Förskolebussen, med ny avdelning till förskolan Abrahamslund, har börjat rulla. 
 
En utökning med en förskolechef på östra landsbygden har skett. Detta har medfört en omorganisering av 
ekonomiska enheter på östra landsbygden. Nybrostrand/Löderup ingår i en enhet. 
Parken/Glemmingebro ingår i en annan. 
 
Integrationsutmaningarna och därmed den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på Löderups skola och 
fritidshem är ansträngd. En svårförutsägbar situation på ledarsidan (långtidssjukskrivning och 
rehabilitering) har bidragit till en del osäkerhet i organisationen. 
 
En oförutsägbar inflyttning av nyanlända barn innebär svårigheter, med bland annat skolplaceringar i stora 
klasser, tillgång till studiehandledning, m.m. Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med Malmö stad för 
att upprätta en mer tillförlitlig och regelbunden kommunikation kring placeringar av barnfamiljer i Ystad. 
Dessa sker i dag oannonserat. Utbildning erbjuds för de barn som är placerade på "Beach House". 

Nya skolrelaterade lagar och förordningar började gälla från 1 juli. Det har inneburit en del ny planering 
och nya kostnader, bland annat på grund av nya systemstöd. 

Personalomsättningen har varit högre än tidigare år. Den ökade omsättningen innebär en ökad 
arbetsbelastning i form av nyrekrytering för chefer. Nyanställd har, i vissa fall, haft löneanspråk utöver 
budgeterat utrymme. 

Ekonomi 

Barn och elever som är folkbokförda i Ystads kommun och efterfrågar plats har ökat (se 
verksamhetsmått). Totalt har förskola/förskoleklass/fritidshem/grundskola kostat 6,2 mkr mer än 
budgeterat. 

Kostnaden för förändringen av semesterlöneskulden uppgick till 2,5 mkr och denna var inte budgeterad 
och beror på hur mycket semester personalen har tagit ut under året. 

Modersmål har överskott som beror på mer bidrag från Migrationsverket och centralt finns även en del 
tjänster som varit vakanta och totalt ger detta +6,6 mkr. 

Grundsärskolan har överskott på 1,5 mkr. 

Fritiden har ett överskott på 1,4 mkr. Badanläggningarna har arbetat mycket med personalens schema och 
lånat ut från Arena bad till Nybrostrandsbadet under sommaren då Arena bad hade stängt för 
garantibesiktning. Arena bad fick dock 0,9 mkr från centrala enheter för att täcka sommarens 
intäktsbortfall. Arena hallar har fått lägre leasingkostnader för maskiner än budgeterat. Kulturskolan har 
vakanta tjänster där vikarier inte tagits in fullt ut på grund av att det är svårt att hitta personal med rätt 
kompetenser. 

Framtid 

Ystad har ett badhus med god tillgänglighet och väl utvecklade simskolor för alla åldrar. Framöver 
behöver friskvårdande insatser (exempelvis vattengympa och temakvällar) utvecklas. 

Det är en utmaning att hitta kompetent personal, både tillsvidare och tillfällig. Under 2019 behöver 
Fritiden vara mer aktiv på arbetsmarknaden. 

En fortsatt uppfräschning av Nybrostrandsbadet är viktigt för att ha ett konkurrenskraftigt utomhusbad. 
Dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen pågår. 

Inköp av vertikalluftare behövs till Sandskogens idrottsplats (2020). 

2019 ses bidragsbestämmelser och befintliga taxor över. Arbetet med det nya boknings och 
bidragssystemet går in i slutskedet med tänkt start hösten 2020. Det innebär implementeringskostnader 
under 2019 samt höjd månadsavgift från 2020. 

För att kunna möta det ökade behovet och kunna ta emot högstadieungdomar på mötesplatserna behövs 
en personalutökning motsvarande cirka 1.5 -2 årsarbetare. 

Ungdomens Hus har underhållsansvar för skateparken och saknar budget. 

Under 2019 finns ekonomisk osäkerhet kring avgifter till STIM. 
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Integration kopplat till nyanlända barn och elever är prioriterat. KoU behöver ta ställning till frågor som. 
var det finns tillgång till bostäder och skola, spridning av nyanlända (främjar social integration) v/s hög 
koncentration av samma språk på samma ställe (god ekonomi), med mera. En utredning med 
inriktningsförslag föreslås, som i sin tur behöver harmonisera med Strategi för integration av nyanlända. 

Glemmingebro fritidshem föreslås flyttas till Löderups fritidshem. Processen inkluderar samtal med 
ortsbefolkningen. 

Den centrala elevhälsans organisation kommer att ses över. Det kan generera förändringar i till exempel 
organisation och delegation. 

Vi utreder behov av  resursskola. Utredningen förväntas fortsätta och är helt avhängig tillgång till lämpliga 
lokaler, ekonomi och regleringar i lag. 

Arbetet med utökad, förvaltningsövergripande samverkan i och med "Skottlandsmodellen" (GIRFEC) 
fortsätter. En förstudie har påbörjats (klar innan sommaren -19). 

2019 förväntas beslut kring etablering av familjecentral i Ystad. Om så sker kvarstår frågan gällande lokal 
och personal. 

Skolans utvidgade uppdrag kan komma att medföra ökade driftskostnader. 

Vi anar en pågående polarisering då vi ser elevgrupper som har sämre socioekonomiska och/eller 
psykosociala förutsättningar att lyckas i skolan. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Barn och unga ska ges möjlighet att 
utveckla sitt intresse för kreativa 
uttrycksformer, fysisk aktivitet samt 
för teknik och entreprenörskap. 

Kulturskolan arbetar aktivt med kreativ 
teknik och projektet kulturcrew 
innefattar både kreativa uttrycksformer 
och entreprenörskap. Ungdomens hus 
arbetar utifrån barn o ungas önskemål 
om aktiviteter och tid är avsatt i Ystad 
Arena för olika prova på aktiviteter. 
Workshop och prova på i dans har 
under hösten arrangerats ca 40 barn 
/unga deltog. 

Inventering och rapport färdigställd 
avseende vad barn o unga vill göra på sin 
fritid. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Kultur och utbildning skapar 
förutsättningar för hela barnet hela 
dagen genom att främja ett livslångt 
lärande, ge rätt till lek, vila  och 
meningsfull fritid. 

Utvecklingsenheten har lett fyra tillfällen 
med systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
tillsammans med rektorer och 
förskolechefer. Under dessa SKA-träffar 
har det arbetats kring fokusområdet 
tillgänglighet. De inplanerade nano-
utbildningarna (pilot) har inte 
genomförts pga. arbetsanhopning. Vi 
vilar på övertygelsen om att arbetet 
gällande tillgänglighet (fysisk, 
pedagogisk, social) främjar ett livslångt 
lärande. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) var inbjudna 
för att föreläsa kring tillgänglighet. 
Föreläsningen vände sig till samtliga 
specialpedagoger/-lärare, 
rektorer/förskolechefer samt 
förstelärare. Ett ständigt pågående arbete 
för att motverka organisatoriska 
mellanrum bedrivs bla. genom Bred 
Operativ Samverkan i Skåne (BOSS), 
Samverkansgrupp Kultur och 
Utbildning, Social omsorg (BUSO) och 
workshops. Arbetet med Collaborative 
Proactive Sollutions (CPS) och 
Assessment of lagging skills and 
unsolved problems (ALSUP) är väl 
etablerat i verksamheterna. 

  

 

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Kultur och Utbildning är en attraktiv 
arbetsgivare 

En för fritiden avdelningsgemensam 
kompetensutveckling " skapa 
arbetsglädje" med extern föreläsare 
genomfördes som en kick off. 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt 
med arbetsmiljö, både genom 
arbetsplatsträffar uppföljningar på 
medarbetarundersökningen samt med 
enskilda medarbetarsamtal 

  

Alla chefer har påbörjat 
rekryteringutbildning. Steg 2 genomförs 
under våren 2019. Majoriteten av 
vakanta tjänster har tillsatt med rätt 
kompetens, trots en utmaning i att 
erbjuda önskad lön. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Kultur och utbildning ska erbjuda 
inspirerande miljöer och 
mötesplatser samt möjligheter till 
fysisk aktivitet och rekreation. 

Det har under 2018 totalt genomförts 14 
arrangemang som ej är kopplade till 
idrott där några av de största varit 
Diggiloo, Jazzfestivalen och Äventyret 
Alladin, andra exempel är konferenser 
föreläsningar och mässor. 

Inventering av befintliga 
spontanidrottsytor är genomförd. 

 

Kultur och Utbildning är en 
stödjande miljö för hälsa. 

En för fritiden avdelningsgemensam 
kompetensutveckling " skapa 
arbetsglädje" med extern föreläsare 
genomfördes som en kick off. 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt 
med arbetsmiljö, både genom 
arbetsplatsträffar uppföljningar på 
medarbetarundersökningen samt med 
enskilda medarbetarsamtal 

Nya krav och rutiner för uppföljning 
gällande drogpolicyn har skapats. Utöver 
förändringarna har även ett pilotprojekt 
genomförts tillsammans med 4 stycken 
barn- och ungdomsföreningar. 
Föreningarna var positiva och projektet 
har permanentas. 

DATE-materialet används som ett stöd i 
skolor och förskolor 
(DATE=Delaktighet Attityder 
Tillgänglighet Elever och Barn). 

Kartläggning av elevers ogiltiga och 
giltiga frånvaro har skett och underlaget 
ligger till grund för rektors arbete med 
att identifiera stödåtgärder för att minska 
den ogiltiga såväl den giltiga frånvaron. 

Förskolorna har fortsatt sitt arbete kring 
normkreativitet. 

Delmålsgrupperna (4 st) i BUSO-
samverkan syftar till en stödjande 
elevhälsa och utvärdering för de olika 
grupperna har skett separat. 

Påbörjat utbildning för nyanlända elever 
som är boende på "Beach house". 

 

Kultur och Utbildning arbetar aktivt 
på ett sätt som bidrar till hållbar 
utveckling 

Samtliga kommunala förskolor, 
grundskolor och Ystad Gymnasium är 
numera aktiva och arbetar med 
miljöcertifiering Grön Flagg. Marietorps 
naturskola är samordnare för detta 
arbete. Under året har nio förskolor och 
tio grundskolor Ystad 
Gymnasium/Parkskolan blivit 
miljöcertifierade och den gröna flaggan 
vajar på deras gårdar. 

Arbetet med att förbättra resultaten i 
Skolmat Sverige fortlöper. 

Pappersbesparande åtgärder är planerade 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

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

Barn- och utbildningsnämnden har 2018 
ett resultat på +800 000kr 

 

Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Förskola 1 357 1 412 1 375 +37 

Förskoleklass 298 303 305 -2 

Grundskola 2 719 2 803 2 785 +18 

Fritidshem 1 270 1 230 1 220 +10 

Grundsärskola 44 57 42 +15 

-Grundsärskola varav 
Ystads elever 25 34 25 +9 

Besökare badanläggningar 143 978 133 062 150 000 -16 938 

Antal barn/elever som är folkbokförda i Ystads kommun och som har en plats i 
förskola/förskoleklass/grundskola/fritidshem. Grundsärskolan redovisar hur många platser totalt som 
finns i grundsärskolan och sedan specificeras hur många av dem som är folkbokförda i Ystads kommun. 

Arena Bad hade stängt för garantibesiktning mellan 16 juni och 12 augusti, därav ett lägre antal besökare. 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,6 -0,6 -0,6 0,0 

Ledning och 
administration -8,9 -9.5 -9,4 -0,1 

Barnomsorg och 
utbildning i åldern 1-16 år -447,4 -469,4 -468,9 -0,5 

Fritidsverksamhet -72,5 -72,8 -74,2 1,4 

Summa -529,4 -552,3 -553,1 +0,8 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

IT 1:1 -6,2 -5,8 -0,4 

Summa -6,2 -5,8 -0,4 
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6 Kulturnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 6,7 7,7 5,4 2,3 

Kostnader -38,6 -40,8 -38,5 -2,3 

(varav kapitaltjänst) (-0,8) (-1,2) (-1,2) (0,0) 

Summa -31,9 -33,1 -33,1 0,0 

Verksamhet 

I september antog kommunfullmäktige ny kulturstrategi för Ystads kommun. Strategin vägleder 
kommunens förvaltningar och bolag i frågor som gäller konst och kultur och anger en ambitionsnivå i hur 
kultur införlivas i kommunens arbete. Processen att ta fram strategin har skett i bred delaktighet med cirka 
300 personer inblandade. 

Kommunfullmäktige antog också en arbetsordning för 1 %-regeln om offentlig konstnärlig gestaltning. 
Det första projektet, Källan, är i full gång och planering för kommande investeringsprojekt påbörjad. 

Biblioteksutvecklingen har fortsatt och alla biblioteken går framåt. Under året har meröppna bibliotek i 
Löderup och Svarte invigts. Satsningarna på utökade öppettider, läsaktiviteter och program, noggrant 
avvägt bokinköp, moderna biblioteksmiljöer, gemensam bibliotekskatalog för fem kommuner, ny 
webbplats och marknadsföring har gett resultat. Utlåningen ökade med 5 % för andra året i rad och antalet 
aktiva låntagare (personer som använt sitt lånekort på biblioteken det senaste året) har stigit från 7187 år 
2013 (året innan bibliotekssatsningen påbörjades) till 15729 år 2018. Resultatet är intressant, särskilt i en 
tid då bibliotekssiffrorna i landet sjunker. 

Kulturverksamheterna erbjuder ett omfattande kulturutbud för barn och unga. En särskild satsning 
gjordes i juni på Åvallafestivalen, som genomfördes med hjälp av 22 unga volontärer som var delaktiga både 
i planering och genomförande. Många verksamheter samverkade för att göra den möjlig och planeringen 
utgick till stor del från de ungas egna önskemål. 

Ett arbete för att utöka kulturevenemangen utanför tätorten Ystad inleddes under året genom att 
prioritera kulturstöd och inleda samverkansprocesser. För att synliggöra kulturen har arbetet kring 
kommunikation och digitaliseringsprocesser förstärkts, med särskilt fokus på att öka både kvalitet och 
kvantitet av det visuella materialet. 

Ystads konstmuseum fortsätter sitt arbete med att tillgängliggöra konsten. En teaterföreställning om 
verken i samlingarna finns nu i museets audioguide. Grupputställningen Experiment för utopier med 
konstnärer med kopplingar till trakten tog plats både inne på museet och ute på St Knuts Torg, ett grepp 
som väckte både uppmärksamhet och uppskattning. 

Under hösten visades samtida konst av konstnärer verksamma på konstscenen i Beirut. Konstmuseet 
arrangerade det internationella konstnärsresidenset The Art Nest, med israeliska konstnären Einat Amir 
och den amerikanska musikern Amelia Ray som vistades i Ystad under drygt en månad och arbetade fram 
Viljen I veta och viljen I förstå, en performance som framfördes i Knutssalen i Gamla Rådhuset. 
Performancen utgick ifrån kommuninvånarnas engagemang i sin bygd och var öppen för allas delaktighet. 

Kulturnämnden fick från och med 2018 medel för inköp, vård och underhåll av offentlig konst, ett arbete 
som konstmuseet nu påbörjat. Skulpturen Bäckahästen på Stortorget i Ystad fick under hösten en 
välbehövlig genomgång och deponering av konst har skett i flera av kommunens lokaler. 

På Klostret stod jubileumsutställningen Klostret 750 år kvar på andra våningen. I den nya 
arkeologiutställningen Jordens hemligheter fick besökarna följa Mio och dennes faster, som är arkeolog. 
Tillsammans mötte de vetenskapen och arkeologyrket och moderna stödvetenskaper som DNA-teknik 
och termoluminiscens. Med utgångspunkt i byggnaden och utställningarna genomfördes ett omfattande 
program med föreläsningar, konserter med mera. Medeltidsdagarna koncentrerades till en helg i juli månad 
med medeltida musik, hantverk, dans, vapen och riddare och lockade många besökare. 

För att ytterligare kunna belysa Klostrets äldre historia genomfördes en utgrävning i anslutning till 
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Klostret och Klosterkyrkan. På Charlotte Berlins museum arrangerades 100-årsjubileeet av museets 
invigning. Klostret tog tillsammans med Lunds universitet initiativ till en konferens om personmuseer i 
Skåne och de östdanska landskapen. Som följd bildades ett museinätverk där Klostret har en 
sammanhållande roll. 

Samarbetet mellan förvaltningen och Social omsorg kring Kultur för äldre tog fart under 2018. En 
musikterapeut/musikant påbörjade arbetet med både besök hos äldre i sina hem, metodutveckling och 
kompetensutveckling för personal i hemtjänsten. Företrädare för förvaltningarna föreläste om detta på en 
nordisk konferens om musikterapi i Stockholm i augusti. 

Läs gärna mer om vad som hänt i Kulturnämndens verksamheter under 2018 i en längre 
verksamhetsbeskrivning på www.ystad.se/kultur! 

Ekonomi 

Kulturnämndens resultat är i balans med budgeten och uppvisar en avvikelse på 0,0 mkr. Verksamheterna 
har genomfört sina aktiviteter enligt plan. 

Framtid 

Arbetet med att omsätta kulturstrategin i praktik kommer att märkas under 2019. 

1%-regeln om konstnärlig gestaltning i investeringsprojekt som överstiger 5 mkr kommer att tillämpas i 
cirka 10 projekt de kommande tre åren. Arbetsordningen bygger på bred delaktighet i inriktning och urval 
av konst och det är kulturchefen som fattar beslutet. 1%-gruppen, som består av kulturchef, 
konstmuseichef, stadsarkitekt, fastighetschef och landskapsarkitekt är sakkunniga och drivande i arbetet. 
Planeringen för de kommande projekten har inletts. 

Flytten av kulturmagasinet närmar sig. Detta är en stor och viktig uppgift för Kulturnämnden, Klostret 
och Konstmuseet. Om förutsättningarna är rätt kan flytten möjliggöra en digitaliserad samling, större 
tillgänglighet till samlingen både fysiskt och digitalt samt inte minst ett säkrare och hållbarare arbetssätt 
med samlingarna. 

Även under 2019 kommer förvaltningen att lägga särskilt fokus på att kulturevenemang ska erbjudas i hela 
kommunen. I februari blir det premiär för Meröppet på Glemmingebro bibliotek. Förutom att biblioteket 
tillgängliggörs också när bibliotekspersonalen inte håller öppet, erbjuds programverksamhet och 
öppethållandet med personal utökas med torsdagsförmiddagar. 

Tillgängligheten till museerna kommer att avsevärt förbättras under 2019, då både Konstmuseet och 
Klostret inför fri entré under perioden oktober – mars samt utökade öppettider på helgerna under 
sommarperioden. Samtidigt genomför museerna vissa åtgärder för att höja säkerheten. 

Biblioteken har fått medel från den statliga satsningen Stärkta bibliotek till Ystad Biblioteks digitala projekt, 
som ska resultera i ett ännu bättre tillgängliggörande av det digitala utbudet samt digital presentation av de 
fysiska samlingarna. 

Närmaste större utställningsprojekt på Klostret är att påbörja planering och projektering för en ny 
stadshistorisk basutställning med mål att invigas 2022. Klosterbyggnaden börjar bli sliten. 
Inomhusklimatet var under den varma sommaren 2018 mycket besvärligt och en översyn och åtgärd av 
inomhusklimat och ytskikt kommer att behövas. 

Under hösten äger regionala kontbiennalen Bästa Biennalen! rum med fokus på barn och unga. I samband 
med den producerar Ystads konstmuseum en ny utställning med Österlenbaserade konstnärskollektivet 
Gylleboverket som delvis kommer att möta ungdomar i workshops under utställningsproduktionen. 
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Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Genom ett rikt kulturutbud skapa 
attraktivitet inom besöksnäring och 
näringsliv 

Kulturnämnden beslutade om nya 
kulturstödsregler 2018-04-18. 

 

Verka för ett beslut i 
kommunfullmäktige om en 
Ystadmodell för 1 %-regeln. 

Beslut om Ystadmodell för 1%regeln 
fattades i kommunfullmäktige den 18 
mars. Arbetet har nu gått in i en 
producerande fas där Källan-projektet 
blir det första projektet. Ansökan till 
Statens konstråd om konstnärlig 
gestaltning i Källan-projektet har 
beviljats med stöd både till konstkonsult 
som är behjälplig i processen. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Ökad attraktivitet och tillgänglighet 
till biblioteken för medborgarna och 
besökarna. 

Löderups och Svarte bibliotek blev mer 
öppna bibliotek under 2018. Löderup har 
75 användare och Svarte 67. Köpingebro 
bibliotek, som har mer öppet sedan 
september 2017, har 112 användare. 

 

Anordna kulturarrangemang för 
ungdomar i samverkan med andra 
aktörer. 

Med utgångspunkt i de ungas egna 
önskemål inför sommarlovet och från de 
idéer som framkommit i arbetet med 
Ungdomsfullmäktiges kulturnämnd, 
projektet kulturcrew och gymnasiets 
nystartade kulturklubb genomfördes 
Ystads unga kulturfestival Åvallafestivalen 
den 19 juni med massor av musik, 
happenings och olika aktiviteter på 
Åvallastråket, Stadsbiblioteket och 
Ungdomens hus. Festivalen genomfördes 
i samverkan med Ystads bibliotek, 
Ungdomens hus, Kulturcrew Ystad-
Simrishamn-Tomelilla, Ystads 
konstmuseum, Ystads Gymnasium, 
Estetiska programmet, 
Ungdomsfullmäktige, Studio Danza, 
KFUM, JP Ljud, VR Ystad, Fältgruppen 
och Antidroggruppen samt var en del av 
sommarlov Ystad. 

 

Samverka med kommunens 
filmverksamheter 

BUFF - barn- och ungdomsfilmfestival -
 genomfördes på Bio Scala vecka 45 och 
46. 1000 barn från förskoleklass till år 1 på 
gymnasiet såg film under festivalen. 

 

Stärk kommunikationen och 
dialogen med medborgarna och 
besökare. Öka närvaron och dialogen 
på sociala medier. 

748 följare på Facebook vid årets slut. 
Arbete pågår löpande med att öka 
synligheten för kultur i Ystad. 

 

Kultur och Utbildning är en 
stödjande miljö för hälsa 
(inkluderande och tillgänglig) 

Företrädare för Social omsorg, Kultur och 
utbildning samt en forskare föreläste om 
verksamheten Musikmöten i hemmet på 
nordisk konferens om musikterapi i 
Stockholm i augusti. 

 



Årsredovisning 2018 56(148) 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Kulturgaranti ska finnas på Ystad 
gymnasium. 

Kulturgarantin på Ystad gymnasium är 
igång. Eleverna erbjuds en 
kulturupplevelse per läsår. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Göra en plan för det framtida arbetet 
med samlingarna. 

Projektledare för flytt av kulturmagasinet 
anställd från september 2018. I samband 
med flytt av kulturmagasinet görs 
genomgång av allt material och hantering 
av detsamma. 

 

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Kultur och Utbildning ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Arbetet med framtagande av ny 
kulturstrategi har skett i bred delaktighet 
med medarbetarna inom avdelningen. 
Kompetensutveckling som en följd av 
strategin kommer att planeras och 
genomföras. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Kultur och Utbildning arbetar aktivt 
på ett sätt som bidrar till hållbar 
utveckling (social, ekonomisk, 
ekologisk) 

Stadsbiblioteket har arrangerat 
föreläsning om egen el med solceller 22 
januari samt föreställning med verkstad 
återSKAPA den 22 februari. 

 

Stärka barns rättigheter i Ystads 
kommun. 

ListenApp har använts 95 gånger av 
kulturavdelningen under året. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Täta ekonomiska uppföljningar i 
nämnden. 

Kulturnämndens resultat för 2018 blev 
+ 32 tkr. 

 



Årsredovisning 2018 57(148) 

Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Utlånade medier totalt 199 108 208 590 210 000 -1 410 

och per invånare 6,7 6,9 7,0 -0,1 

Totalt antal besökare, 
Biblioteket 130 217 128 519 135 000 -6 481 

Antal betalande 
besökare, Ystads 
konstmuseum 2 579 2 849 3 500 -651 

Totalt antal besökare, 
Ystads konstmuseum 26 171 22 262 30 000 -7 738 

Antal betalande 
besökare, Klostret 9 299 5 614 9 500 -3 886 

Totalt antal besökare, 
Klostret 26 620 19 153 28 000 -8 847 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,5 -0,4 -0,5 0,1 

Ledning och 
administration -2,1 -2,6 -2,4 -0,2 

Bibliotek- och 
kulturverksamhet -29,3 -30,1 -30,2 0,1 

Summa -31,9 -33,1 -33,1 0,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Biblioteket, utrustning 
öppethållande -0,6 -0,6 0,0 

Konstmuseum, inköp av 
konst -0,3 -0,3 0,0 

Biblioteket, 
utlåningsautomater -0,3 -0,3 0,0 

Summa -1,2 -1,2 0,0 
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7 Gymnasienämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 450,4 521,4 192,7 328,7 

Kostnader -584,0 -664,5 -336,8 -327,7 

(varav kapitaltjänst) (-3,2) (-5,8) (-0,0) (-5,8) 

Summa -133,6 -143,1 -144,1 1,0 

Verksamhet 

Under 2018 har elevunderlaget vid Ystad gymnasium ökat ytterligare och därmed gjordes organisationen 
om vid terminsstarten höstterminen 2018. Två nya enheter och personalförstärkningar har genomförts. 

Renovering av institutionens ventilation har genomförts. Detta har gjort att man nu har 
laborationsmöjligheter enligt lagkrav. Även andra renoveringar i befintliga lokaler har genomförts. 
Under slutet av 2018 har också tillbyggnaden av gymnasiesärskolan påbörjats. 

Två externa lokaler längs Industrigatan har förhyrts. Dessa har renoverats till ändamålsenliga lokaler för 
skolans verksamhet. 

Inriktning Estetik och media har inrättats på det estetiska programmet. Detta för att öka flexibiliteten 
inom hela det estetiska programmet. Programmet har även infört datorn som instrument och det är Ystad 
gymnasium först i Sverige med. Personal har även varit i USA och föreläst om denna insats. 

Fordonsprogrammet vid Ystad Gymnasium har blivit ett certifierat fordonscollege. Detta har skett i nära 
samarbete med branschen. 

I juni månad sprang 400 studenter ut genom porten på Österports Torg. 

Under året har en SYV-podd skapats som en ny form av vägledning. 

På sportlovet erbjöds lovskola för de elever som behövde ytterligare tid för att nå sin måluppfyllelse. 

Under året har elever från Ystad Gymnasium deltagit i finalen i Skol-SM för frisörer samt blivit utnämnda 
till årets bygglärlingar i Skåne. 

Vuxenutbildningen har under 2018 deltats upp i två enheter. En enhet har hand om köp av utbildning 
samt arbetsmarknadsenheten. Den andra har ansvar för all utbildning som produceras internt vid Forum. 

Simrishamns kommun har valt att börja ta hem sin vuxenutbildning till hemorten. Detta kommer att 
minska volymerna av främst SFI vid Forum. 

Projektet "Ung Sluss" har avslutats och övergått till projektet "Arena för arbete" med hjälp av Finsam-
finansiering. Projektet är nu bredare än föregångaren men görs i samma samarbetsform. 

Det har inrättats ett resursteam med kurator och specialpedagoger. Detta för att ge de studerande extra 
stöd för att kunna fokusera på sin utbildning. 

Det har uppmärksammats att SFI-utbildningen på Forum har en mycket hög genomströmningshastighet. 

Ledningen har gjort en medveten satsning på arbets- och utbildningsmiljö med bland annat nya möbler. 

Under senare delen av året togs beslut om att arbetsmarknadsenheten ska övergår till socialnämnden, 

Det togs också beslut om ett namnbyte från Forum-Ystad till Vuxenutbildningen Ystad som börjar gälla 
190101. 

Utifrån prognos för köp av gymnasieplatser för kommunens ungdomar (betalningsansvar) har det visat sig 
att kommunen har fler ungdomar än beräknat. 
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Ekonomi 

Gymnasienämnden visar vid årsbokslutet ett resultat på ett överskott på 1,0 mkr. 

Nämndens betalningsansvar för alla Ystads kommuns gymnasieelever gav ett underskott på 2,3 mkr. Detta 
beror på att kommunen har betydligt fler elever som läser en gymnasieutbildning än budgeterat. 

Ystad Gymnasiums resultat blev ett överskott på 0,2 mkr. 

Forum Ystad redovisar ett resultat på 3,1 mkr i överskott. Resultatet beror på att volymerna inom den 
gymnasiala utbildningen har varit större en beräknat och då detta är statsbidragsfinansierat har 
verksamheten gått med överskott. 

Framtid 

Ystad Gymnasium har en ambition att fortsätta sin utveckling både gällande resultatförbättring och 
elevökning. För att lyckas med detta kommer utbildningsinsatser att genomföras för pedagoger. Skolans 
kvalitetsmätningar kommer också att fokusera på detta område. 

Om Ystad Gymnasium ska kunna öka elevunderlaget ytterligare, måste ett investeringsutrymme för nya 
lokaler skapas alternativt att nya externa lokaler förhyrs. 

Beroende på att befolkningen ökar och gymnasieutbildningarna blir dyrare, kommer ett ökat budgetbehov 
att krävas till kommunens betalningsansvar. 

Under året kommer utbyggnaden på gymnasiesärskolan att färdigställas om tidsplanen hålls. Detta 
kommer att ge de växande introduktionsprogrammen ytterligare utrymme. 

Vuxenutbildningen kommer sannolikt att behöva förändra sin verksamhet beroende på vilka politiska 
beslut som tas i riksdag och region. Även samarbetet med arbetsförmedlingen kommer troligtvis att 
omarbetas utifrån de politiska signaler som ges kring arbetsförmedlingens verksamhet. 
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Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Utveckla samverkansformer mellan 
gymnasieskola, 
vuxenutbildning/arbetsmarknadsenh
et samt näringsliv 

Efter en inspirationsdag i Stockholm, där 
deltagare från Forum och Ystad 
Gymnasium deltog har ett uppstartsmöte 
med samverkansgruppen genomförts. 
Mindre möten i faktiska frågor har 
genomförts i olika konstellationer. 

En arbetsgrupp har skapats med 
målsättningen att underlätta övergången 
från gymnasiestudier till 
vuxenutbildning. Arbetsgruppen har 
träffats två gånger och har lagt en plan 
för fortsatt arbete. En särskild målgrupp 
är nyanlända ungdomar som ska ges bra 
och enkla förutsättningar att nå en 
gymnasieexamen. 

Förutsättningarna att utveckla 
samarbetsformer är mycket goda, 
eftersom Ystad gymnasium och 
Vuxenutbildningen Ystad finns i samma 
nämnd och samma förvaltning och med 
samma chef. Dock måste samarbetet 
med Arbetsmarknadsenheten särskilt 
uppmärksammas, eftersom de from 
190101 tillhör Social omsorg. 

Arbetsgruppen arbetar även med en 
utökad samverkan kring 
yrkesutbildningar, med ytterligare bättre 
möjligheter för vuxna att genomföra 
yrkesutbildningar inom ramen för 
gymnasiets yrkesprogram. 

Näringslivet är delaktiga via 
programråden på gymnasiet. 

Den planerade aktiviteten som skall 
genomföras, kommer inte att ske förrän 
2019. Då kommer en näringslivsfrukost 
att arrangeras på Ystad Gymnasium i 
samarbete med näringslivsavdelningen. 

 

Kulturgarantin ska finnas på Ystad 
Gymnasium 

Alla klasser på Ystad Gymnasium har i 
stort sett erbjudits och genomfört en 
kulturupplevelse inom ramen för 
kulturgarantin. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Gymnasieungdomarna ska klara sin 
utbildning på maximalt fyra år 
genom att garantera undervisningen 
utifrån studieplanen 

1.Den totala ogiltiga frånvaro för 
2017/2018 var 2,8%. Detta måste anses 
vara mycket lågt. Arbetet kring frånvaro 
är ett prioriterat mål inom skolans 
systematiska kvalitetsarbete. Den ogiltiga 
frånvaron för hösten 2018 var 2,5% på 
Ystad Gymnasium. Detta måste anses 
vara mycket lågt och den ogiltiga 
frånvaron har minskat jämfört med förra 
läsårets siffror. 
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Åtagande Analys Utfall 

Analyser av frånvaron genomförs 
regelbundet. Varje månad tar EHT fram 
frånvaron för samtliga elever som de i 
samverkan med mentorer i sin tur 
arbetar vidare med på individnivå. 
Uppföljningen sker programvis men 
fokus ligger på individnivå och vid 
behov kan elev och VH (omyndig elev) 
kallas till samtal för att diskutera nuläget 
för varje enskild elev. 

Centralt tas också fram frånvarostatistik 
månadsvis ur V-klass och presenteras för 
skolledning och Gymnasienämnden. 
Analys av frånvaron på de nationella 
programmen presenteras för nämnden 
på övergripande nivå och varje 
skolledare analyserar frånvaron på 
program/klassnivå, både gällande de 
nationella programmen, 
introduktionsprogrammen samt 
gymnasiesärskolan. 

2.Under vårterminen 2018 var den 
genomförda undervisningen 94% på 
nationella program på Ystad 
Gymnasium. Under höstterminen 2018 
var den genomförda undervisningen 
96% på nationella program på Ystad 
Gymnasium. Detta är ett gott resultat 
men vi behöver framöver titta vidare på 
varför många lektioner ej är registrerade 
(nästan 8%). En orsak är att lektioner 
som genomförs inom ramen för 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) inte 
redovisas förrän i efterhand när APL 
perioden är genomförd. 

Varje månad tas det centralt fram 
statistik ur lärplattformen V-klass 
gällande den garanterade 
undervisningstiden för de nationella 
programmen. Denna statistik presenteras 
för skolledning och Gymnasienämnden. 
För nämnden görs det analys på 
övergripande nivå och skolledningen gör 
analys på program/klass nivå. 

För introduktionsprogrammen och 
gymnasiesärskolan gäller inte samma 
regler gällande garanterad 
undervisningstid som för de nationella 
programmen . Område 4 tar ändå del av 
statistiken ur V-klass, gör analyser på 
program/klass nivå och inga inställda 
lektioner förekommer i annat än 
undantagsfall. 

3.Skolbiblioteket har tillsammans med 
skolledningen tagit fram ett utkast till en 
biblioteksplan för samverkan mellan 
skolbibliotekarierna och undervisande 
lärare där olika pedagogiska aktiviteter 
planeras in för samtliga klasser i 
respektive årskurs. Planeringsmöte har 
genomförts tillsammans under 
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Åtagande Analys Utfall 

höstterminen 2018 och arbetet med 
biblioteksplanen kommer att pågå under 
vårterminen 2019. 

Biblioteksintroduktion för elever i 
årskurs 1 har genomförts under ht 2018. 
Eleverna lär även känna 
bibliotekspersonalen då de hämtar ut 
sina läromedel via läromedelscentralen 
under de första skolveckorna på läsåret. 
Under våren har det genomförts 
lektioner i "näthat och lagprat", övningar 
och samtal kring juridik på nätet 
tillsammans med undervisande lärare 
och i vissa fall EHT. Detta har 
genomförts på vissa program och i vissa 
årskurser och har fortsatts under 
höstterminen 2018. 

Specifika insatser har gjorts under året i 
de olika årskurserna utifrån olika 
programs behov, exempelvis MIK-dagar 
(medie - och informationskunnighet), 
olika informationssökningar, digitala 
resurser, bokprat, 
bokrekommendationer, upphovsrätt, 
källkritik, referensteknik, vetenskapliga 
processer, GA (gymnasiearbete) 
presentation och visning av databaser.  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsenheten ska finnas 
som en naturlig part för de 
arbetslösa. 

Efterföljaren till "Ung SLUSS" har 
etablerats i lokalerna på Skansgatan. 
Verksamheten arbetar brett med 
ungdomar mellan 16 och 29 år. I 
verksamheten ingår också kommunens 
"Kommunala aktivitetsansvar". Ett väl 
utvecklat samarbete sker bl.a. med 
Arbetsförmedlingen och Social omsorg. 
Verksamheten fungerar mycket väl och 
är ett lyckat exempel på ett lokalt 
samarbete mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen. 

Under hösten har förberedelser inför 
ansvarsövertagandet av 
arbetsmarknadsenheten skett. 

190101 går denna verksamhet över till 
socialnämnden. 
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Stärka varumärket "Ystad 
Gymnasium" ur de sökandes 
perspektiv, både vad gäller kvalité på 
utbildning och lärmiljö. 

Elevnivå: Fördjupade analyser har pågått 
för att identifiera de viktigaste 
fokusområdena och planering för olika 
aktiviteter. Varje skolledare har fått en 
sammanställning av nöjdhetsenkäten 
gällande ht 2017, dels per område och 
dels på programnivå. I analysarbetet 
jämförs det egna områdets resultat med 
totalen för Ystad Gymnasium 

Personalnivå: Analys av och arbete med 
nöjdhetsenkäten har pågått under början 
av året. Varje skolledare och ansvarig 
chef har fått en sammanställning av 
nöjdhetsenkäten gällande ht 2017, per 
område. I analysarbetet jämförs det egna 
områdets resultat med totalen för Ystad 
Gymnasium. Arbetet på APT-nivå har 
mynnat ut i olika aktiviteter framtagna 
gemensamt av ansvarig chef och 
respektive personal enligt nedan. 

Implementering av Stratsys moduler för 
SKA-arbete och statsbidrag är 
genomförd och arbete pågår i 
modulerna. 

Elevnivå: Gemensamma 
introduktionsdagar, friluftsdagar, 
studiebesök, arbetsmiljöveckor och 
andra liknande aktiviteter har 
genomförts både i Sverige och 
utomlands. Elevsamtal och föreläsningar 
har genomförts gällande värdegrund, 
demokrati och integration samt 
källkritik. 

Personalnivå: Hälsoaktiviteter och 
inspirationsföreläsningar samt 
gemensamma personalaktiviteter. 
Elevernas lärande har fokuserats. 
Handledning och programutveckling har 
genomförts. Arbetsmiljörelaterade 
utbildningar har också förekommit. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Verksamhetens kompetensbehov ska 
säkras. 

Eftersom organisation är relativt stabil, 
utifrån elevantal, ser vi inte ett stort 
rekryteringsbehov framöver men detta 
kan komma att påverkas av den 
lönestruktur som finns i kommunen i 
förhållande till våra kranskommuner. 
Detta tenderar att försvåra rekrytering 
och att behålla vår nuvarande personal 
vilket kan leda till ökad 
personalomsättning. På sikt behövs 
diskussioner och strategier för att främja 
en god lönepolitik och därmed kunna 
rekrytera och behålla kompetent 
personal. 

För att skapa en rimlig arbetsbörda för 
pedagogisk personal, har stödfunktioner 
utökats. Exempel på dessa är 
heltidsmentorer och administrativ 
personal. 

Behov av utbildade mediapedagoger kan 
behövas framöver. Fortsatt gemensam 
personalplanering kommer att göras 
våren 2019. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
är en stödjande miljö för hälsa. 

Insatser ht 2018 - Föreläsningar och 
workshops inom " Näthat och lagprat". I 
detta samverkade extern föreläsare, 
biblioteket, elevhälsoteamet och 
områdets lärare. 

Dessutom insatser som varierar på olika 
program och klasser såsom tjej-och 
killgrupper, motiverande samtal. 

Personal ur EHT på område 2 har pratat 
i klasserna kring sömn, kost, motivation 
mm. 

Olika aktiviteter av förebyggande och 
främjande karaktär har planerats och 
genomförts gemensamt av olika 
personalkategorier. Hälsomorgon har 
gjorts på vissa områden med 
hälsofrämjande aktiviteter. 

LIV-gruppens arbete har fortsatt under 
hösten 2018 med delaktighet från alla 
program på område 5. I LIV-gruppen 
ingår skolbibliotekarie och hennes 
samarbete med lärare och personal på 
område 5 har intensifierats under hösten 
2018. (LIV - likabehandling, inkludering 
och värdegrund) 

Under Arbetsmiljöveckan för elever i 
åk1, område 5, samarbetar olika 
personalgrupper och aktörer utanför 
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Åtagande Analys Utfall 

gymnasiet är också delaktiga. 

Smartvardag-projekt har genomförts i 17 
och 18-klasser på Ekonomiprogrammet. 
De har fått information om hur man 
lever ett hälsosammare liv, hur man som 
elev hanterar stress och studieteknik. 

Aktiviteten genomförs av 
specialpedagog, skolkurator, elevstödjare 
och heltidsmentor. 

På handel och 
administrationsprogrammet har det 
startats kill-och tjejgrupper för att 
diskutera  allehanda frågor om studier 
och livskunskap. 

Fortbildning för administrativ personal 
genomfördes i maj då större delen av 
den administrativa personalen deltog i en 
två-dagars konferens i Stockholm, med 
temat personlig utveckling inom 
administratörsrollen. Behovet av denna 
form av fortbildning har initierats och 
identifierats av personalen själv. 

En tvådagarskonferens har genomförts 
under hösten av administrativ personal i 
syfte att se över roller och ansvar för en 
ökad transparens i de olika 
befattningarna. i samband med detta 
blev det en föreläsning om sömnens 
betydelse för fysisk och psykisk hälsa. 
Personalen har också deltagit i Ystad 
kommuns värdegrunds utbildning 
"Bättre tillsammans". 

Verksamheten arbetar mot en mer 
miljövänlig grundsyn. 

Grön-flagg certifieringen på Park är 
uppdaterad och aktiv. 

Sedan ht 2017 är Ystad Gymnasium 
registrerat i Grön Flagg via 
HållSverigeRent. Från start har det 
funnits ett samarbete med Marietorps 
Naturskola och de två samordnare för 
Grön Flagg som utsetts av Ystad 
Kommun. Under 2018 har frågan om ett 
aktivt Grön Flagg råd på Österport lyfts 
på skolråden 180313, 181009 samt 
181127, för elevernas delaktighet och 
inflytande. Arbetet med Grön Flagg 
strävar att ge eleverna 
handlingskompetens inte bara om 
hållbar utveckling. 

Under året har det påbörjats ett 
pilotprojekt inom källsortering där hela 
arbetslaget NA deltar med samtlig 
personal och elever. Tillsammans med 
miljöstrateg på Ystad kommun, 
lokalvården, vaktmästeriet och 
skolrestaurangen källsorteras nu allt 
avfall i detta arbetslag och projektet har 
utvärderats en gång med positivt utfall. 
Projektet pågår fram till sportlovet 2019 
och målet är att det i Grön Flaggs anda 
kan utvecklas att gälla hela Ystad 
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Åtagande Analys Utfall 

Gymnasium på sikt, inte bara på 
Österport. 

En stor satsning under 2018 har varit att 
se över skolmiljön för ökad trivsel, i 
skolrestaurang, skolbibliotek och andra 
gemensamma utrymmen. Försköning 
med nya växter har planerats och vi har 
även börjat titta på utemiljön på vår 
skolgård. Arbetet med detta fortsätter nu 
på vårterminen 2019. 

Fem ur personalen från Österport har 
deltagit i fortbildningskurs i cirkulär 
ekonomi, ett område inom hållbar 
utveckling, arrangerat av Lunds 
Naturskola tillsammans med Spyken i 
Lund. 

Under vt 2019 ska ett nytt Grön Flagg 
bildas med representanter från elever 
och personal i syfte med att tillsammans 
hitta utvecklingsområden att jobba 
vidare med på skolnivå, områdesnivå 
och programnivå. Målet är att det ska ha 
kommit så långt i vårt Grön Flaggarbete 
så att Österport kan bli certifierade 
under kommande läsår. 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

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

Ansvarig ekonom för Ystad Gymnasium 
ansvarar för att uppföljning sker 
månadsvis med respektive skolledare 
och övriga chefer och det ekonomiska 
utfallet diskuteras på förekommande 
APT inom respektive arbetsgrupp. 

Vid varje Gymnasienämndsmöte 
redovisar ekonom den ekonomiska 
uppföljningen. Visar prognoserna 
misstanke om underskott ansvarar 
nämnden för framtagande av en 
handlingsplan för en ekonomi i balans. 

 

 

  



Årsredovisning 2018 67(148) 

Personal 

 

Antalet anställda har ökat med 30 personer under året. Detta beror på ett ökat elevunderlag som ger fler 
undervisningsgrupper. Dessutom har ledning och administration utökats något. 

Frisknärvaron har ökat och detta beror förmodligen på de åtgärder som gjort sedan förra 
medarbetarundersökningen. 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Antal gymnasieelever 
folkbokförda i Ystads 
kommun 911 946 930 16 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Gymnasieverksamhet -114,5 -126,5 -124,4 -2,1 

- varav Ystad gymnasium 5,0 0,2 0,0 0,2 

Vuxenutbildning och 
arbetsmarknad -19,1 -16,6 -19,7 3,1 

Summa -133,6 -143,1 -144,2 1,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Undervisnings- och IT-
utrustning -3,1 -4,4 1,3 

Skolrestaurangen -0,2 -0,7 0,5 

Datorer -7,4 -9,0 1,6 

Summa -10,7 -14,1 3,4 
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8 Myndighetsnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 5,2 7,9 4,8 3,1 

Kostnader -8,0 -8,7 -8,2 -0,5 

(varav kapitaltjänst) -    

Summa -2,8 -0,8 -3,4 2,6 

Verksamhet 

Bygglovsenheten har fortsatt högt antal inkommande ärenden och det råder stor efterfrågan på 
myndighetsnämndens tjänster. Under 2018 inkom 538 bygglovsansökningar, inklusive marklov och 
rivningslov. Dessutom inkom 14 ansökningar om förhandsbesked samt 134 anmälningsärenden (eldstad, 
bygglovsbefriade åtgärder, ändring av ventilation, ändring av bärande konstruktion och rivningsanmälan). 

Sammanlagt har 467 bygglov har beviljats. Dessa möjliggör bland annat 413 nya bostäder. Antalet 
hanterade anmälningar är 115. Flertalet har fått tekniskt samråd inom tio dagar efter det att de har begärt 
det. Totalt 452 slutbesked har meddelats, vilka har gett 280 nya bostäder i kommunen. 

Införandet av nya bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och 
plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer 
granskningstid i anspråk. Det är en svår utmaning att minska handläggningstiderna samtidigt som enheten 
ska öka servicen och tillgängligheten. 

Genom personalförstärkning fick enheten möjlighet att arbeta på ett annat sätt under 
ärendegenomgången, vilket på sikt kommer att korta handläggningstiden. Verksamheten har arbetat 
kontinuerligt med att förtydliga och förbättra informationsmaterial, mallar, rutiner och skapa goda 
förutsättningar för att ansökningar ska vara så kompletta som möjligt när de lämnas in. Bygglovsenheten 
har påverkats positivt av att ta in en sommarjobbare, en gymnasieelev som utfört rutinarbete, och två LIA-
studerande som avlastat i expeditionen och i handläggningen. 

En omfattande kulturmiljöinventering är gjord inom Ystad, ett bra stöd för bygglovsenheten under 
handläggning av ärenden samt information till medborgarna. Nästa steg blir att göra inventeringen mer 
synlig och transparent för medborgarna. Ett samarbete med GIS-sidan har påbörjats för att göra 
information i kartor mer lättillgänglig på hemsidan för medborgarna, och även internt. 

Myndighetsnämnden har under hösten granskats av revisionen gällande service och tillgänglighet. 

Bygglovsenheten har påbörjat övergången till en digital bygglovsprocess genom medverkan i ett projekt 
som drivs av Boverket kallat ”Får jag lov?”. Undersökning av nytt ärendehanteringssystem med 
tillhörande digitalt ritningsarkiv pågår. Det är av stor vikt att ett nytt ärendehanteringssystem för 
bygglovsenhetens ärenden är kompatibelt med det digitala arkiveringssystem som kommunen beslutar sig 
för att använda. Det digitala ritningsarkivet KMTech är nedlagt och kan när som helst sluta att fungera 
internt. 

Ett omfattande arbete för att förbereda införandet av de nya dataskyddsreglerna (GDPR) genomfördes 
under våren. Det resulterade bland annat i att det digitala ritningsarkivet KMTech fick stängas ner för 
allmänheten. Detta har lett till ett ökat tryck på expeditionen med beställning av ritningar. 

Arbete med att se över taxan för bygglovsenhetens verksamhet utifrån SKL:s ”Underlag för konstruktion 
av PBL-taxa 2014”, version juni 2016 har påbörjats. Samverkan sker med planenheten och kart- och 
mätenheten. 

Under 2018 har nämnden hanterat 97 trafikärenden varav 67 lokala trafikföreskrifter och 24 föreskrifter. 
Därtill har 230 tillfälliga lokala trafikföreskrifter beslutats på delegation. Bland annat tog nämnden beslut 
om hastighetsbegränsning i samtliga byar som är definierade som tätbebyggt område, där kommunen har 
rätt att besluta om hastighet. Hastighetsöversyn har också gjorts vid alla grundskolor. Trafikregleringen i 
Sandskogen har varit betydelsefull när den varma sommaren gav många badgäster utmed stränderna och 
det var prioriterat att räddningsvägarna hölls framkomliga. 
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Strandskyddsärenden -  två ansökningar om strandskyddsdispens har handlagts under året. 20 samråd för 
strandskydd har handlagts på delegation. Kommunens beslut om överklagande av Länsstyrelsens beslut 
om utökat strandskydd är fortfarande inte avgjort av regeringen. 

Ekonomi 

Resultatet för myndighetsnämnden blev ett överskott på 2,6 mkr. Intäkterna för bygglovsverksamheten 
blev högre än budgeterat vilket beror på högre tillströmning av ärenden under året samt att det var 
ärenden för större byggprojekt än tidigare år. Högre intäkter beror också på att enheten hann med 
eftersatt tillsyn som genererade intäkter i form av sanktionsavgifter. 

Kostnad per bygglov 2018 var 14 928 kronor jämfört med 15 045 kronor 2017. Bygglovsenheten hade 
2018 en täckningsgrad på 86,3 procent, 2017 låg den på 78 procent. 

Framtid 

Under det kommande året förväntas bostadsbehovet fortsätta vara osedvanligt högt, vilket innebär att 
antalet ärenden och ärendens storlek bedöms hålla i sig. Den stora utmaningen för kommunen blir att 
klara bostadsbehovet genom att effektivisera varje led i processen, där bygglovsprövningen är en del. Det 
långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. 
Bygglovsenheten är i stort behov av att anpassa sig till utvecklingen av den digitalisering som pågår i 
samhället. 

För att få till en 24-timmarsservice för medborgarna är det viktigt att få verksamheten mer transparent, 
dels med en e-tjänst där medborgaren kan ansöka digitalt samt följa sitt ärende i processen och dels med 
förbättrade kartor med informationslager på hemsidan där medborgaren kan hitta vad som gäller för 
dennes fastighet. 

Systematiserat arbete med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har påbörjats och fortsätter under 
2019. 

Utvecklingsarbete med bättre information i kartor, internt och externt, har påbörjats och fortsätter under 
2019. 

Under 2019 kommer bygglovsenheten att fortsätta handlägga ärenden för större byggnationer och 
verksamheter. Parallellt med det fortsätter antalet ärenden rörande om- och tillbyggnader av småhus att 
inkomma. Det är av största vikt för bygglovsenheten att ny personal introduceras väl i arbetsuppgifterna 
och att kärnverksamheten med lov-, kontroll och tillsynsärenden prioriteras. Genom ändringar i plan- och 
bygglagen 1 januari 2019 införs ett system med avgiftsreduktion när tidsfristen för beslut i ärenden om lov 
och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. Förslaget syftar till att skapa incitament 
för att följa de tidsfrister som gäller för beslut. Det fortsätter att vara en svår utmaning att minska 
handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet. 

Trafikärenden - En förenklad översikt av godkända tillstånd kommer att genomföras. Trafikövervakning 
beräknas utökas och förbättras i både centrum och kommunens mindre tätorter för att kontrollera 
efterlevnad av lokala trafikföreskrifter och därmed säkerställa trafiksäkerhet. 
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Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Främja och verka för det 
bostadspolitiska målet. 

Nämnden verkar för bostadsbyggande 
och följer upp för att kunna ge 
kommunen god kännedom hur 
bostadsförsörjningen utvecklas. 
Startbesked har lämnats för 185 nya 
bostäder under året och 280 bostäder 
har fått slutbesked. 

I samband med kommunens ansökan 
om 2018 års statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande sammanställdes att 131 
bostäder hade beviljats startbesked 
augusti 2017 - juli 2018. Motsvarande 
12-månadersperiod året hade startbesked 
för 410 bostäder lämnats. 

 

Bygglovsenheten ska ha en rationell 
och effektiv bygglovshantering. 

Handläggning sker enligt en fastställd 
och säker process. Åtgärder, t ex i form 
av nya praktiska rutiner, för att 
möjliggöra en rationell 
bygglovshantering har införts under året 
och ger positivt resultat. 
Förhandsgranskning på tidig 
ärendegenomgång gör att fler ärenden 
kan hanteras direkt. 
Snitthandläggningstiden är sex veckor, 
men än finns utvecklingsarbete kvar för 
att målet om att 95% av ärendena ska 
klara 10 veckors handläggning. 

 

Antalet ärendet som kräver 
kompletteringar ska minska jämfört 
med 2017 

Åtgärder för att kompletteringar ska 
minska har successivt införts under året, 
bland annat informationsinsatser och 
tydliggörande på hemsidan så det ska 
vara lätt att göra rätt, vilket bedöms ge 
gott resultat. Kartlager har setts över så 
handläggningen ska gå lättare och det går 
nu snabbare att bedöma om ärenden är 
kompletta. 

 

Vid större exploateringar ska 
information om bygglovsprocesser, 
PBL-, BBR- och plankrav lämnas så 
snart en exploatör utsetts. 

Med full bemanning på bygglovsenheten 
och god dialog med exploateringssidan 
informeras nu i tidigt skede av större 
exploateringar om processer och 
regelverk. I projektet Trädgårdsstaden 
och vid markanvisning Nybrostrand 
deltar en bygglovshandläggare i tidig 
dialog. Under möten hänvisar 
handläggarna till att information även 
finns på hemsidan. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

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

Förarbete i projektform med andra 
kommuner pågår för att successivt 
kunna utveckla digital handläggning och 
underlätta för införande av e-tjänst. 
Undersökning av ett nytt 
ärendehanteringssystem har inletts för 
att kunna ställa korrekta krav vid 
kommande upphandling. Kommunens 
beslut att ingå kommunsamarbete kring 
e-arkiv är ett steg mot att på sikt 
effektivt kunna hantera hela processen 
digitalt. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

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

Samordning vid komplexa 
företagsärenden har skett enligt plan. 
Det är fortsatt god dialog och gott 
samarbete med tjänstemännen på 
näringslivs- och marknadsenheten. 
Tekniskt samråd erbjuds normalt inom 
10 arbetsdagar vilket underlättar för 
snabb byggstart. 

Genom att ta emot LIA-praktikant och 
sommarjobbare bidrar bygglovsenheten 
till att på sikt få unga vuxna i arbete och 
det förbereder också för 
kompetensförsörjning. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Nämnden ska arbeta med förbättrad 
service och bemötande inom 
förvaltningens verksamhetsområden 

Kontinuerlig dialog om bemötande och 
god service pågår som en lärande 
organisation. Tidiga kontroller utifrån 
stödchecklistor gör det lättare att 
minimera irritationer om att sökande 
sent får besked om brister. 
Bygglovsenhetens medarbetare har haft 
föreläsning om god service och deltagit i 
värdegrundsworkshop. Den årliga 
enkätundersökningen visar på en 
kundnöjdhet om 87%, samtliga frågor 
har fått förbättrat resultat sedan förra 
året. 

 

Fungerande tillsynsverksamhet och 
ärende ska påbörjas innan två 
månader från anmälan inkom. 

Tillsynsärenden handläggs utifrån 
framtagen tillsynsplan. Samtliga ärenden 
påbörjas nu inom utsatt tid och leder 
ofta till rättelse snarare än utdömande av 
sanktionsavgift. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
vara en attraktiv arbetsgivare och 
erbjuda goda utvecklingsmöjligheter 
för medarbetarna 

Kompetensplaner upprättas, 
handlingsplan för att komma tillrätta 
med frisknärvaro tillämpas och 
arbetsmiljöfrågor lyfts regelbundet. 
Rutiner för att arbeta hemifrån och om 
Hot och våld har tagits fram och 
medarbetarna har fått utbildning hjärt- 
och lungräddning och brand samt i 
stresshantering. Att arbetsgivarens 
åtgärder uppskattas visa det positiva 
resultatet av medarbetarundersökningen. 
Förvaltningens handlingsplan efter 
medarbetarundersökningen delgavs 
nämnden i september. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Nämnden ska hantera 
strandskyddsärenden på ett 
rättssäkert och effektivt sätt. 

Strandskyddsärenden handläggs 
rättssäkert och effektivt genom att 
myndighetsnämndens medarbetare 
samarbetar med planarkitekt och 
kommunekolog. Eventuella dispenser 
beslutas av nämnden. 

 

Nämnden ska verka för en hög 
trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade 
trafikanter och barn och unga 

I enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens framtagna 
hastighetsplan har beslut tagits om 40 
km/h i alla byar där det är definierat som 
tätbebyggt område, med vissa 
motiverade undantag. De nya 
hastighetsgränserna mottas positivt av 
byalagen. Hastigheter vid skolor har setts 
över och är 30 km/h dagtid utanför alla 
kommunala skolor samt vid skolorna på 
regementet. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Nämnden ska ha en 
kostnadstäckningsgrad på 70 % för 
bygglovsenheten – innebär att 
nämnden till 30% ska 
skattefinansiera god service och 
information. 

Antalet inkommande ansökningar om 
bygglov är fortsatt hög och flera stora 
ansökningar om bygglov har beviljats 
under 2018. Införandet av de nya 
bygglovsbefriade åtgärderna kräver både 
löpande informationsinsatser och 
plantolkningar från bygglovsenheten 
vilket gör att tillgängligheten och 
servicen till medborgarna tar mer 
granskningstid i anspråk utan att intäkter 
ökar. Arbetet att se över taxan utifrån 
förändringar i plan- och bygglagen pågår. 
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Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Antal beviljade bygglov 414 467 500 -33 

Antal samråd 222 228 200 28 

Antal anmälan 110 115 150 -35 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,4 -0,3 -0,4 0,1 

Bygglovsverksamhet -2,4 -0,5 -3,0 2,5 

Summa -2,8 -0,8 -3,4 2,6 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Digitalt arkiv - -0,4 0,4 

Summa - -0,4 0,4 
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9 Samhällsbyggnadsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 521,8 540,8 511,2 29,6 

Kostnader -578,1 -611,3 -579,1 -32,2 

(varav kapitaltjänst) (-134,4) (-139,7) (-140,3) (-0,6) 

Summa -56,3 -70,5 -67,9 -2,6 

Verksamhet 

Förvaltningen har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram Riktlinjer för bostadsförsörjning som 
kommunfullmäktige kunde anta i augusti. Det mellankommunala utvecklingsprojektet Ystad som regional 
kärna har drivits aktivt. Som del i det kommunövergripande projektet Hamnstaden från idé till genomförande, 
arbetar förvaltningen med planering, marktillgänglighet, hamnens utveckling på sikt, kommunikation och 
hållbarhetsambitioner. 

Riktlinjer för nämndens ”småinvesteringar” har skapats, liksom rutiner för att klara 
dataskyddsförordningen. Handlingsplan för heltid som norm har tagits fram liksom handlingsplan som 
följd av medarbetarundersökning. 

Stadsbyggnad har, i bred dialog, tagit fram ett helt digitalt samrådsförslag till ny kommunövergripande 
översiktsplan. Förslaget har lämnats till kommunstyrelsen för beslut om samråd. Även förslag till 
planprogram för Hamnstaden har arbetats fram, efter samråd under våren har utredningar kompletterats 
och förslaget reviderats, färdigställande pågår. 

Sex detaljplaner har antagits som tillsammans ger möjlighet att bygga cirka 150 bostäder. Kulturskyddande 
områdesbestämmelser för Peppinge-Kåseberga har antagits. Cirka 20 detaljplaneprocesser pågår, med 11 
nya planbesked. Planeringsunderlag för Kåseberga respektive för campingar och ställplatser för husbilar 
har tagits fram. Fokus-process har genomförts i Kåseberga och Fokusby-medel har fördelats utifrån 
byarnas önskemål om åtgärder. 

Produktionen av nybyggnadskartor och förrättningsförberedelser har ökat medan husutsättningarna har 
minskat. En drönare är köpt som ska förbättra insamlingen av geodata. 

Fastighet har byggt klart ett nytt LSS-boende med 12 lägenheter i Nybrostrand. Bygglov för F-6 skola 
”Källan” är beviljat, byggnationen påbörjas i början av 2019. Även ombyggnaden för nya skollokaler 
Parkgymnasiet påbörjades 2019. 

Energioptimeringsprojektet har avslutats för Solbackens äldreboende, solcellspaneler och solfångare samt 
kommunens första egna vindkraftverk förser byggnaderna med el till uppvärmning och varmvatten. 

Infrastrukturen för Öja industriområde är nästan klar, industritomtförsäljning beräknas påbörjas under 
våren 2019. Exploateringen med försäljning i Nybrostrand och markupplåtelse i Trädgårdsstaden pågår. 
Delar av hamnens tidigare arrendemark är åter i kommunens ansvar. 

Tekniska har gjort förbättringar av både gångbanor och kombinerade gång- och cykelvägar som asfalterats 
enligt asfaltsplanen. Nya gång- och cykelvägar samt refuger har byggts för att säkerställa för oskyddade 
trafikanter. Snökaos i mars krävde mycket arbete med vinterväghållning och snöröjning. 

Park har utfört fler trädfällningar och beskärningar eftersom fler helårsanställda nu arbetat under vintern. 
Spontanidrottsplatser, lekplatser samt grönytor har renoverats. Den mycket torra sommaren krävde 
mycket resurser för vattning och kartering av betesmark för krisberedskap. Sommaren gav ovanligt mycket 
besökare till stränderna med åtgärder för trivsel och säkerhet. 

Avfall har arbetet aktivt för förbättrad arbetsmiljö vid insamling och att bidra till att nybyggda bostäder 
erbjuder smarta avfallslösningar. Utredning om framtida insamlingssystem för en- och tvåfamiljshushåll 
slutfördes och kommunfullmäktige beslutade att införa hushållsnära insamling via fyrfackssystem. 

VA-utbyggnaden på landsbygden har fortskridit enligt tidplan. Förslag till nya vattenskyddsområden och 
vattenskyddsföreskrifter för de kommunala vattentäkterna har slutförts och ska skickas till länsstyrelsen 
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för fastställande. Genom nya brunnar i Stora Herrestad och sammankoppling till Nedraby vattenverk är 
dricksvattenförsörjningssystemet säkrat. 

Kost och lokalvård har minskat andel av ekologisk mat, köpt in billigare råvaror och kraftigt minskat 
vikarietimmar för att klara uppdraget inom budget. Vakanta tjänster ger hög arbetsbelastning med risk för 
arbetsmiljön, än dock utan kvalitetsbrister. Långtidsfrånvaron är dock låg som resultat av aktivt 
rehabiliteringsarbete. Den varma sommaren gav extremtemperaturer i köken, det kräver åtgärder på sikt. 

Matsvinnet ligger på låg nivå i jämförelse med övriga SYSAV-kommuner. För att tydliggöra samarbete, 
köpevillkor och priser har avdelningen arbetat med en ny pris- och avtalsmodell, tillsammans med de 
köpande förvaltningarna och konsultstöd. Modellen kommer att implementeras 2020. 

Ekonomi 

Resultatet för nämnden är ett underskott på 2,6 mkr. I resultatet ingår reavinst på 0,7 mkr för försäljning 
av tre fastigheter i Öja. I resultatet ingår inte de taxefinansierade verksamheternas överskott. 

Administration och utveckling: överskott på 1,9 mkr. Förvaltningen har hållit igen på centrala kostnader 
för utveckling för att kunna täcka upp delar av underskott på andra avdelningar. Kostnader för tillköp och 
seniortrafik har gett överskott på kollektivtrafik. 

Stadsbyggnad: överskott på 3,0 mkr. Plan-, kart- och mätintäkter i samband med beviljade bygglov har 
varit stora under året. Återstående budget för planprogram Hamnstaden är 0,4 mkr eftersom allt arbete 
inte hanns med under året. Några vakanser bidrar också till resultatet. 

Fastighet: underskott på 9,2 mkr, inklusive reavinst på 0,7 mkr för försäljning av Öja 16:35, 16:36 och 
16:37 samt en återbetalning av engångskaraktär, gällande fastighetsskatt på 2,4 mkr för fyra fastigheter. 
Oplanerat underhåll, inklusive VVS och förbrukningsinventarier, har 2018 totalt kostat 17,1 mkr. Nya 
miljökrav ökar kostnader för muddring liksom ventilationskontroller och behovet av åtgärder efter 
myndighetsbesiktningar från arbetsmiljöverket och miljöförbundet ökar. Kostnader för snöröjning blev 
höga. Oförutsedd oljesanering efter nedgrävda oljetankar belastar med 0,6 mkr. Kostnader för bevakning, 
teknisk säkerhet, systematiskt brandskyddsarbete och funktionskontroller har ökat med 2,3 mkr. 
Periodisering har införts vilket innebär att en månads kostnader för energi, fjärrvärme samt vatten och 
avlopp, 2,8 mkr, som borde ha belastat resultatet 2017 påförs 2018. Den påverkan på resultat som 
prognostisering ger framkom inte vid årets prognoser, bland annat på grund av att ett nytt ekonomisystem 
infördes under året. 

Tekniska: budget i balans. Har hållit nere kostnader och inte återanställt vid vakanser. Avvikelser finns 
inom avdelningen, enheter med överskott täcker upp enheter med underskott. Avfall gör ett överskott på 
1,4 mkr som läggs på avfallsfonden som nu uppgår till 1,5 mkr. Vatten och avlopp gör ett överskott på 
0,5 mkr som läggs i VA-fonden som nu uppgår till 2,7 mkr. 

Kost- och lokalvård: överskott på 1,7 mkr. Stigande livsmedelspriser och kostnad för samordnad 
varudistribution har gjort att avdelningen hållit igen på ekologiskt inköp och på vikarietillsättning. 
Ekonomisk konsekvens av återhållsamhet, i kombination med kompensation för löneökningar, 
missbedömdes och gav därför inte genomslag i årets prognoser. 

Framtid 

Nämndens verksamhet påverkas av fortsatt hög byggtakt i samhället vilket ger hög konkurrens om 
kompetenta medarbetare och konsulter samt höga entreprenadpriser. Omprioriteringar kommer att krävas 
för att utveckla samhället och förvalta stadsrum och fastigheter inom budget. 

Stadsbyggnad kommer att genomföra samråd om den nya översiktsplanen under 2019. Planprogram 
Hamnstaden beräknas färdigställas och lämnas till fullmäktige för godkännande. 

Detaljplanerna för Västra Sjöstaden etapp 3 och Södra Hedeskoga förväntas kunna skickas på granskning 
och detaljplanen för Daggkåpan bör kunna antas. En utmaning är att klara uppdragen med aktiv 
medborgardialog trots flera tillfälliga vakanser. 

Fastighet får ökade beställningar av nya verksamhetslokaler för skolor/förskolor, äldreboenden, LSS 
boenden och idrottsändamål. Behoven kräver insatser från projektledare där ytterligare en beräknas 
rekryteras. Kostnader för att drift och förvaltning av befintligt fastighetsbestånd är en stor utmaning. 
Energikostnaderna kommer stiga med 2,6 mkr genom ny elenergi-leverantör. 
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Byggbolagen ger signaler om minskad efterfrågan på bostäder vilket kan medföra att starten av 
byggnationen av bostäder i de stora exploateringsområdena blir försenade. Vikande intresse för 
fribyggartomter i Nybrostrand är noterat. 

Tekniska utökar sitt arbete med andra kommunala enheter samt även privata aktörer för att gemensamt 
utveckla och förbättra det kommunala gaturummet. Många gatuträd i kommunen har dåliga 
förutsättningar och den extrema torkan under sommaren har förvärrat situationen ytterligare. På sikt 
kommer många gatuträd och andra planteringar att behöva bytas ut för att klara drift med befintliga 
resurser. 

Arbetet fortsätter med att ta fram en ny regional renhållningsordning och flerfacksinsamling vid en- och 
tvåbostadshushåll ska införas. VA-enheten fortsätter sitt strategiska arbete för att långsiktigt säkra 
dricksvattenförsörjning. Glemmingebro vattenverk, etapp 1, behöver byggas ut för att kunna leverera 
dricksvatten till Löderups Strandbad enligt VA-utbyggnadsplan. 

Kost och lokalvård får prisökningar till följd av 2018 års torka. Det ger effekt på redan snäv 
livsmedelsbudget och sedan tidigare höjda livsmedelspriser i branschen. Det är allt svårare att rekrytera 
utbildade kockar, för att minimera risk för kompetensbrist undersöks interna utbildningslösningar. Ny pris 
och avtalsmodell kommer att synliggöra kostnader för kostverksamheten. 

Kommunala entreprenörer 

Följande entreprenörer har Tekniska avdelningen anlitat till driftverksamhet under året: 

NCC 

Nemi syd AB 

Bengt Rosengren bygg AB 

Hagströms Transport Aktiebolag 

Görgen Mårtensson 

Kenneth Perssons Gräv & Schakt 

Kvarnbäck Anders Nilsson 

Åkessons Maskinstation 

S A Byggnadsplåtslageri Aktiebolag 

Ö Ingelstads jordbruks AB 

Malmö Plåt & Byggservice AB 

Tobias Bengtssons Entreprenad 

AkkaFRAKT i Skåne 

MMSolution 

Nilsson &Lööw AB 

Österlen entreprenad 

Sveriges Trädvårdscentrum 

Växtkraft i Skåne Tranås AB 

Luddes Maskin o Transport 

Jannak Holding 

SVAPIPE 

PV-Uthyrning 
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Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Ta fram detaljplaner, 
exploateringsförbereda och upplåta 
mark i en takt som motsvarar 
behovet av bostäder och som möter 
marknadens behov och möjliggör 
bostadspolitiskt mål. 

Totalt finns planberedskap för drygt 
1100 bostäder (räknat från lagakraft 
detaljplan till startbesked lämnats). 
Detaljplanerna för Mejeriet, Vrakbåten, 
Glemmingebro skola och Herrestad 3:1 
som antagits möjliggör tillsammans för 
cirka nya 150 bostäder och håller balans i 
planberedskapen i förhållande till vad 
som byggs samt möter 
befolkningsökningen. 

Markarbeten och kommunal 
markförsäljning som möjliggör bostäder 
pågår i Nybrostrand och 
Trädgårdsstaden. Alla byggrätter i Västra 
Sjöstaden etapp 2 är sålda. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning har 
antagits av kommunfullmäktige. E-tjänst 
för tomtkö har skapats och lanserats. 

 

Arbeta för en utveckling av Ystads 
hamn och Hamnstaden 

Planprogram hamnstaden togs fram och 
var på samråd under våren. Förslaget 
bearbetas vidare främst utifrån inkomna 
synpunkter om friytor och trafiksystem, 
planillustrationen har reviderats och 
utifrån det uppdateras risk- och 
bulleranalyserna. Några inkomna 
synpunkter är av kommunövergripande 
karaktär och kan inte hanteras inom 
ramen för planprogrammet. 

Delar av de markområden som 
arrenderats av hamnen har, efter 
utredning om status och avtal, 
återlämnats till kommunens ansvar. 
Andra markområden överlämnas 2019. 

Det kommunövergripande 
genomförandeprojektet har under 
hösten fokuserat på kostnads- och 
intäktsanalys med stöd av Statens 
samordning för ökat bostadsbyggande. 
Hamnstaden-projektets 
hållbarhetsambitioner har även 
genomlysts som en del i 
samarbetsprojektet Attractiv Nordic 
Towns. Hamnens framtida behov och 
infrastrukturella utmaningar har 
studerats inom projektet Tillgänglighet 
till Skånes hamnar i samarbete med 
bland annat Region Skåne. 

 

Tillgängliggöra och främja 
utveckling av besöksnäringen i 
Kåseberga 

Flera frågor som främjar utveckling i 
Kåseberga har genomförts under året. 
En övergripande framtida struktur för 
byns centrala delar har tagits fram och 
används som underlag i förslaget till ny 
översiktsplan. Införande av 
betalparkering har projekterats och 
kostnadsbedömts, bygglov saknas än. 
Skånetrafiken införde på försök extra 
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Åtagande Analys Utfall 

trafikering under sommaren och 
undersöker kostnader för ökad 
kollektivtillgänglighet. 

Positivt planbesked för Ebbas gård 
lämnades, men planarbetet avvaktade 
höstens politiska diskussioner. 
Projektering av ny servicebyggnad på 
hamnplan pågår. Diskussioner med 
statens fastighetsverk om 
kommunicering och tillgänglighet pågår, 
men än är inte ansvar för stigen upp till 
Ales stenar reglerat. 

Erbjuda handelsmark och tillgodose 
behovet av industrimark för nya 
etableringar. 

Arbete med handelsmark och 
industrimark pågår enligt plan. 
Infrastrukturen i Öja industriområde är 
nästan färdigutbyggd, nya tomtpriser är 
antagna och industritomtförsäljning 
beräknas kunna påbörjas under våren 
2019 med 3d-modell som stöd. 
Väntetiderna på lantmäteriet för 
fastighetsbildning gör att marktillträden 
troligtvis sker först 2020. 

Förstudier har inletts för att eventuellt 
möjliggöra ytterligare verksamhetsmark 
vid Malmörondellen, med arkeologiska 
undersökningar och kalkyler som ska 
utgöra underlag för exploateringskalkyl. 

 

Upprätthålla ett funktionellt och 
säkert trafiksystem i alla kommunens 
tätorter 

Arbete med trafiksystemet pågår på både 
strategisk och genomförandeinriktad 
nivå. Trafikstrategin för kommunen 
färdigställdes och skickades på remiss 
under hösten. Arbete med trafikprogram 
Glemmingebro har inletts men kunde 
inte prioriteras under hösten. 
Utredningar för att tydliggöra behoven 
för bättre framkomlighet på 
Dragongatan görs inom ramen för 
samverkansprojekten ÅVS Ystad Farled 
och Tillgänglighet till Skånes hamnar. 

Asfaltplan 2019-2020 är godkänd och 
arbetet med om-asfaltering sker enligt 
tidsplan. Oskarsgatans parkering har 
öppnat och Regementsgatans 
ombyggnad pågår enligt plan. När 
Regementsgatan är klar, hösten 2019, ska 
Surbrunnsvägen ta vid. 
Funktionskoncept för Surbrunnsvägen, 
Stora Östergatan samt Österports torg 
har tagits fram. Projektering inför 
ombyggnation av Källesjövägen är klar 
och entreprenaden genomförs i början 
av 2019. 

 

Tillämpa 1%-strategin för konstnärlig 
gestaltning i genomförandet av 
investeringar och exploateringar, i 
enlighet med handlingsplan. 

Strategin för konstnärlig gestaltning 
tillämpas i de investeringsprojekt som 
påbörjas efter att handlingsplan för hur 
strategin ska tillämpas antagits. För 
projekt som byggts 2018 hade 
projektering och kalkyler gjorts innan, 
varför strategin inte tillämpas för 
exploateringarna i Trädgårdsstaden och 
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Åtagande Analys Utfall 

Nybrostrand. I projekt "Källan", den nya 
förskolan och skolan, tillämpas strategin 
för första gången med 
processledningsstöd finansierat av 
Statens konstråd. 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Möjliggöra direktdialog mellan 
kommunens invånare och 
kommunen genom att hantera 
medborgarförslag, fokusbyarna-
projektet och proaktiv dialog med 
intressegrupper genom 
samrådsmöten. 

Direktdialog med kommuninvånare görs 
inom ramen för Fokus byarna-projektet, 
samverkansmöten med byalagsråd, 
tillgänglighetsråd och pensionärsråd 
samt genom möten med 
ungdomsfullmäktiges SAM-grupp. I maj 
hölls byavandringar med 11 byar och 
resultatet av dessa har kommunicerats 
med byalagsrådet med en 
överenskommelse om regelbundna 
uppföljningar. 

Dialogarbete med Kåseberga som 
fokusby har genomförts. Åtgärder inom 
ramen för fokus byarna har beviljats och 
påbörjats i Stora Herrestad, Nybrostrand 
och Köpingebro. Inför 2019 inkom 
ansökningar för 14 åtgärder, dessa har 
prövats och prioriteras inom projektets 
investeringsutrymme. 

 

Ta fram översiktsplan och strategiska 
program som visar kommunens 
övergripande strategier och 
ställningstaganden samt tillämpa 
dessa. 

Förvaltningens arbete med översiktsplan 
och strategiska processer har pågått 
aktivt hela året. De prioriterade, 
översiktsplan för kommunen Ystad 
respektive Trafikstrategi för Ystad, har 
fullföljts som planerat. 
Trafikprogrammet är under vintern på 
remiss och översiktsplanen är 
överlämnad till kommunstyrelsen för 
beslut om samråd. Resurser räcker 
däremot inte för att under året även 
prioritera arbetet med Rekreations- och 
grönstrukturprogram. 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Förstå näringslivets behov i 
handläggning och bidra med resurser 
för att erbjuda tidiga kundmöten där 
komplexa företagsärenden prioriteras 
och samordnas 

Såväl stadsbyggnad som tekniska och 
fastighet initierar och deltar på möten 
om komplexa företagsärenden efter 
behov för att samlat kunna stödja 
företagare i deras kontakter med 
kommunen och möjliggöra smidiga 
processer. 

Planarbetet för Stortorget och möjliga 
permanenta uteserveringar har inletts 
genom underlagsstudier men har inte 
kunnat prioriteras på grund av vakanser 
på planenheten. 

 

Föra kontinuerlig dialog med 
näringslivets företrädare och bereda 
möjlighet för unga att praktisera och 
sommarjobba på förvaltningen. 

Proaktivt arbete på olika nivåer är 
förvaltningens bidrag till att på sikt 
minska ungdomsarbetslöshet: Genom att 
erbjuda sommarpraktikplatser och 
genom att föra aktiv dialog med 
näringslivets företrädare inom 
näringslivsråd och krögarmöten, 
mäklarträff, fastighetsägare samt 
jordägare. 

I sommar fick 28 ungdomar praktik 
inom förvaltningen. Genom dialog med 
företagen ökar förståelsen för 
företagsperspektiv vilket bidrar till 
utvecklingsarbete. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Bygga ut VA på landsbygden enligt 
beslutad prioritering i vattenplanen. 

Arbetet pågår enligt plan. Första 
området som byggts klart är vid Öja by 
och det omfattar totalt 79 fastigheter. 
Projektering i Bjäresjö och Hunnestad 
har påbörjas, där omfattas 93 fastigheter. 
VA-utbyggnaden omfattar aktiva 
dialoginsatser och rådgivning och 
informationsmöten med berörda 
fastighetsägare har genomförts. 

 

Arbeta kontinuerligt med förbättrad 
service och bemötande 

Satsningar för att underlätta service, och 
på sikt möjliggöra mer e-tjänster, görs 
genom förbättrad kartportal, databaser 
och interna utbildningsinsatser. Förslaget 
till kommunens nya översiktsplan är 
gjort helt digitalt och ett digitalt bostads-, 
adress- och lägenhetsregister testas. 
Parkeringskartan på hemsidan har 
förbättrats och kartunderlag som 
underlättar för bygglovssökande har 
tagits fram. 

Diskussion om bemötande pågår 
löpande på verksamheterna. 
Kommunens värdegrund har inte 
implementerats fullt ut än eftersom 
workshoptillfällena som erbjudits blivit 
fullbokade. 
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Åtagande Analys Utfall 

Tillhandahålla kvalitativa måltider för 
att tillgodose behovet från skola och 
omsorg utifrån ett helhetsperspektiv 
på måltidsupplevelse. 

Kvalitetsgruppen för hållbar mat träffas 
regelbundet med utvecklingsfokus. 
Under hösten med fokus på nya avtal 
som tydliggör förväntan och 
leveransomfattning. Tillsammans med 
skola analyseras resultaten från Skolmat 
Sverige enkäten och eventuella åtgärder 
till respektive skolas resultat tas fram. 
Samarbetet med social omsorg om 
måltider för äldre fortlöper utifrån den 
gemensamt framtagna handlingsplanen, i 
år med stöd av dietist som tillträtt på 
social omsorg. 

 

Upprätthålla kvalitet och attraktion i 
Ystads allmänna platser och den yttre 
miljö samt arbeta för en attraktiv 
stadskärna. 

Stadsmiljögruppen träffas regelbundet 
för att samordna åtgärder i det offentliga 
rummet, med frågor som skyltning, 
belysning, konstnärlig gestaltning, 
anslagstavlor och ordningsföreskrifter. 
Färdigställande av stadsmiljöprogram har 
inte kunnat prioriteras på grund av 
vakanser på plan. 

Fontänernas vatten har utretts och 
åtgärder håller på att upphandlas. 
Förvaltningsansvar för olika ytor, mellan 
parkenheten och markförvaltning, har 
tydliggjorts. Projektet om att använda 
den tång som flyter i land på stränderna 
som resurs pågår i samarbete med andra 
kommuner. 

 

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Erbjuda goda utvecklingsmöjligheter 
för medarbetarna så att samhälls-
byggnadsförvaltningen kan vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Samtliga enheter och avdelningar har 
tagit fram handlingsplaner efter 
medarbetarenkät och förvaltningens 
samlade handlingsplan delgavs nämnden 
som information. Tidigare framtagna 
handlingsplaner, t ex för friskvård, 
tillämpas. I de fall det är motiverat har 
avdelningarna tagit fram riktlinjer för 
utbildning och arbete hemifrån när det 
går, vilket uppskattats. 

Förvaltningens största utmaning för 
utveckling är att arbetsbelastningen är 
hög och tid för proaktiva insatser och 
deltagande i utvecklingssatsningar 
saknas. Stressrelaterade 
arbetsmiljöproblem är  återkommande 
inom förvaltningen. Systematisk 
uppföljning av rekryteringsläget har inte 
kunnat prioriteras på grund av vakanser 
på personalavdelningen. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Främja hållbart resande i Ystads 
kommun och driva kommunen egna 
fordon fossilfritt. 

Arbete för hållbart resande och fossilfria 
fordon pågår på flera håll - genom 
kollektivtrafiksatsningar och successiv 
övergång till HVO-bränsle eller el för 
fordons framdrift. Nytt busslinjenät för 
stadsbusstrafiken är klart och införs under 
2019. Ett uppskattat arrangemang hölls 
under trafikantveckan på temat mobilitet på 
många sätt. 

Satsningarna är framgångsrika, resor med 
stads- och regionbuss har ökat med 4% och 
användandet av seniorkort har ökat, totalt 
gjorde seniorerna drygt 47 000 resor. 

 

Kommunens vattentäkter ska ha ett 
långsiktigt skydd 

Nya vattenskyddsområden för kommunens 
tre vattentäkter har tagits fram och beslutats 
av kommunfullmäktige, sedan ska 
länsstyrelsen fastställa förslaget. Två nya 
brunnar har kopplats på Glemmingebro 
vattenverk så att vatten kan tas i produktion 
2019. Kapacitetsutredningar för vattentäkter 
i kommunens östra delar pågår, som ett 
underlag till att säkerställa Löderups 
strandbads framtida anslutning till 
kommunalt vattennät och vattenförsörjning 
i kommunens östra delar samt i 
Simrishamns västra. Stöd för 
dagvattenstrategi ska upphandlas, 
förfrågningsunderlag har tagits fram. 

 

I översiktsplanearbetet tydliggöra 
allmänna intressen och avvägningar 
mellan motstridigintressen samt ta 
fram tydlig miljökonsekvens-
beskrivning av kommunens 
utvecklingsstrategier. 

I förslaget till ny översiktsplan har allmänna 
intressen identifierats och kartlagts, bland 
annat har riksintresse kustzon utretts och 
planeringsunderlag för havsområdet. 
Avvägningar mellan olika intressen har 
gjorts, och i konsekvensbeskrivningen 
redovisas bortvalda alternativ. 

Arbetet med skyfallskartering har inletts 
genom att ta fram förfrågningsunderlag för 
att kunna anlita en konsult. 

 

Utveckla Ystads gröna strukturer och 
rekreationsvärden 

Arbetet med att ta fram ett rekreations- och 
grönstrukturprogram har inte kunnat 
prioriteras i förhållande till pågående 
investerings- och exploateringsprojekt. 
Några genomförda projekt har direkt 
bidragit till rekreationsmöjligheter, till 
exempel har skötselplan för Sandskogen 
tagits fram. 

Ett planeringsunderlag om camping och 
husbilsuppställningar har tagits fram som ett 
underlag till översiktsplanearbetet och andra 
kommunala processer gällande den 
rekreationsmöjligheten. Medel för 
kulturmiljöprogram har äskats av 
myndighetsnämnden och beviljats till år 
2022. 

 

 

 



Årsredovisning 2018 83(148) 

Åtagande Analys Utfall 

Köpa in livsmedel utifrån hållbar 
mat-policyn, med ökande andelar av 
ekologisk och fairtrade, samt när det 
är möjligt närodlat/näruppfött. 

Kostenheten arbetar aktivt med att minska 
matsvinnet, bibehåller servering av 
klimatsmarta måltider och köper 
närproducerat i möjligaste mån, vilket bidrar 
till kommunens hållbarhetsmål. Kaffe, the 
och bananer köps in som Fair Trade. 
Kostenheten ställer krav på att 
livsmedelsleverantörerna kan tillhandahålla 
svenskt nöt- och fläskkött samt kyckling vid 
upphandling och skolköken köper det i 
möjligaste mål anpassat efter budget. 
Däremot finns inte utrymme i kostbudgeten 
för inköp av ekologisk mat i den 
omfattningen att kommunens mål i policyn 
kan nås. 

 

Tillhandahålla fastigheter för 
kommunens verksamheter samt 
förvalta och vårda kommunens 
lokaler. 

Ystadstandarden för till exempel materialval 
i kommunens lokaler tillämpas 
kontinuerligt. Lokalerna vårdas med det 
kemikaliedoseringssystem som 
lokalvårdsenheten tagit fram och enheten 
har blivit certifierad. 

En beskrivning av tillgängligheten till 
kommunens samlingslokaler har gjorts, och 
uppgifterna finns nu på ystad.se. 

 

Främja minskat avfall och ökad 
avfallsåtervinning genom att följa 
avfallsplanen, samt erbjuda 
matavfallssortering inom hela 
kommunen. 

Förvaltningens arbete för att minimera 
avfall och öka avfallsåtervinning pågår på 
olika nivåer. Matavfallinsamling kan nu 
erbjudas i kommunens alla delar. Olika 
beteendeförändrande 
kommunikationsprojekt genomförs för att 
minimera nedskräpning, bland annat har ett 
nudging-projekt för att minska fimpar haft 
framgång. 

Framtida flerkärlssystem och hushållsnära 
insamlingssystem har utretts och 
kommunfullmäktige har beslutat att 
flerfackssystem ska införas. 

 

Främja rekreation, spontanlek och 
cykelanvändandet i Ystad 

För att främja rekreation har två 
spontanidrottsplatser renoverats. Som 
underlag för framtida satsningar har ett 
lekplatsprogram påbörjats. Cykelvägen 
mellan Sövestad och Hedskoga byggs och 
cykelvägen längs Kristianstadsvägen är klar. 

Utredning för tillfällig lösning av tillgängligt 
havsbad pågår, men det står klart att 
ställningstagande om bryggornas funktion 
för att hindra sandflykt måste bli klar innan 
en större tillgänglighetssatsning kan göras. I 
väntan undersöks en lämplig tillfällig 
anpassning. 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Genomföra investeringsprojekt i 
allmänna platser, fastigheter och VA-
utbyggnader enligt budgetbeslut. 

Investeringsprojekt inom 
fastighetsavdelningen drivs enligt plan 
även om tidskrävande omtag behöver 
göras när beställande nämnders 
beställningar, önskemål och ambitioner 
inte ryms inom beslutad budget. 
Tekniskas investeringsprojekt pågår 
enligt plan, men det är brist på 
kompetenta konsulter och tillgängliga 
entreprenörer på grund av högtryck i 
branschen. Reinvesteringar i befintligt 
VA-nät samplaneras med gatuprojekt. 

Exploateringsprojekt prioriteras framför 
kommunens investeringsprojekt för 
allmän plats för att främja 
bostadsförsörjning. Erfarenhet från året 
kommer att tas med inför nästa budget. 
Bristen på byggprojektledare, både 
interna och externa, kräver förankrad 
prioritering för att framdrift ska säkras. 

 

Fastighetsverksamheten och 
kommunens internhyresmodell samt 
kostverksamheten ska vara 
kostnadstäckande och ge möjlighet 
att nå såväl budget i balans som mål. 

Analysarbetet för att kunna skapa 
kostnadstäckande hyresavtal inom 
kommunens fastighetsbestånd har 
påbörjats men arbetet kommer pågå 
även under 2019. Det kommer att krävas 
kommuncentrala beslut om 
prioriteringar om fastighetsbeståndets 
kostnader ska kunna bäras av 
hyresgästerna. 

Kostdataprogrammet Hantera har köpts 
in för att kunna följa upp kostinköp 
effektivare och på sikt kunna spåra vad 
som är kostnadsdrivande och olika 
målvärden. Konsultstöd för en ny pris- 
och avtalsmodell för kostverksamheten 
har upphandlats. Arbetet har inletts i 
dialog med de köpande förvaltningarna 
samt med ekonomistöd. En prismodell 
och utkast till avtal har tagits fram och 
förankras vidare under 2019 för att 
kunna implementeras och användas 
effektivt 2020. 

 

Energianvändningen i det 
kommunala fastighetsbeståndet ska 
minska 

Energieffektiviserande åtgärder pågår 
enligt plan, och beräknas vara klart till 
årsskiftet. För de nya fastighetsprojekt 
som pågår tillämpas Energiklass Silver. 
Ett vindkraftverk har tagits i bruk för 
energiförsörjning av Solbackens 
äldreboende. Vigavägens och Ljuskällans 
äldreboende har fått solcellsanläggningar 
som bidrar till uppvärmningen av 
byggnaderna. 

 



Årsredovisning 2018 85(148) 

Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Fastighet     

Fastighetsunderhåll kr/kvm 130 141 150 -9 

Mediaförsörjning kr/kvm 
(el, vatten och värme) 131 129 139 -10 

Mark- och exploatering 
bostäder     

Tecknade köpeavtal 
privatperson 13 15 20 -5 

Markanvisning exploatör 
(uppges i antal bostäder) 108 63 50 13 

Exploatering verksamheter     

Industri-/handelsmark 11 700 110 15 000 -14 890 

Stadsbyggnad     

Antal antagna/ godkända 
detaljplaner 8 7 8 -1 

Antal godkända 
översiktsplaner/ 
fördjupade 0 0 -  

Antal pågående detaljplaner 22 22 25 -3 

Antal program 1 1 2 -1 

Antal 
förrättningsförberedelser 13 18 15 3 

Antal husutsättningar 128 73 50 23 

Antal grundkartor 5 3 8 -5 

Antal nybyggnadskartor 118 132 80 52 

Antal bostäder i 
planberedskap  850 300 550 

Tekniska avdelningen     

Avfallverksamhet     

Mängd brännbart 
hushållsavfall, ton 7 006 6 818 7 200 -382 
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Mängd brännbart 
hushållsavfall, kg/inv 238 228 244 -16 

Mängd matavfall, ton 1 171 1 234 1 200 34 

Vatten- och avlopp 
verksamhet     

Antal kbm prod. Vatten 3 100 000 2 810 000 2 600 000 210 000 

Antal kbm sålt vatten 2 500 000 2 235 438 2 200 000 35 438 

Kost- och Lokalvård     

Antal portioner, skola, 
förskola (lunch) inkl. 
pedagoger 666 639 751 239 630 000 121 239 

Antal portioner, 
äldreomsorg, lunch 
pensionärer 30 975 104 522 30 000 74 522 

Antal portioner, 
äldreomsorg, 
matdistribution 50 392 53 833 44 000 9 833 

Inköp av ekologiska i % 
mot totala 
livsmedelsbudgeten (För- 
och grundskola) 22 % 9 % 25 % -16 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,7 -0,7 -0,8 0,1 

Administration och 
utveckling -2,6 -2,7 -4,5 1,8 

Fastighet 9,1 -0,9 8,3 -9,2 

Stadsbyggnad -6,6 -5,9 -8,9 3,0 

Tekniska -
 gata/park/trafik -46,9 -54,0 -54,0 0,0 

Tekniska - avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tekniska - vatten 
och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kost och lokalvård -8,6 -6,3 -8,0 1,7 

Summa -56,3 -70,5 -67,9 -2,6 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Källan -20,4 -53,7 33,3 

Nytt LSS-boende 2018 -29,4 -38,4 9,0 

Parkskolan, projektering -1,1 -19,3 18,2 

Fastighetsunderhåll, 
planerat -10,6 -11,0 0,4 

Samlingsprojekt 
energioptimering -5,5 -6,3 0,8 

Klimatkompenserad 
komfortkyla -4,8 -4,0 -0,8 

Regementsgatan -15,8 -23,8 8,0 

Källesjövägen -0,9 -8,8 7,9 

Samlingsprojekt 
beläggning -7,0 -7,0 0,0 

Dragongatan -0,1 -6,9 6,8 

Vatten- och 
avloppsutbyggnad -8,9 -15,5 6,6 

Investeringar vatten och 
avlopp infrastruktur -3,3 -15,0 11,7 

Övriga investeringar -90,0 -114,5 24,5 

Summa -197,8 -324,2 126,4 

Ombyggnationen av Regementsgatan har under året skett enligt tidplan och projektet beräknas vara klart 
till sommaren 2019. Etapp 1-4 är öppen för trafik. 

Projekteringen av Källesjövägen är klar och ombyggnationen startar våren 2019. 

Förnyelse av beläggning enligt asfaltsplanen har skett under året med endast några mindre justeringar. 

Ombyggnationen av Dragongatan är klar. Ännu oklart vilka kostnader det innebär för kommunen. 

  



Årsredovisning 2018 88(148) 

10 Socialnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 233,5 227,1 99,4 127,7 

Kostnader -841,4 -891,4 -732,5 -158,9 

(varav kapitaltjänst) -2,7 -2,7 -2,6 -0,2 

Summa -607,9 -664,3 -633,1 -31,2 

Verksamhet 

Funktionsnedsatta och socialpsykiatrin 

En ny servicebostad med 10 lägenheter var klar för inflyttning i början av 2018. I oktober öppnade 
ytterligare en ny servicebostad för målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vid 
utgången av 2018 fanns nio ej verkställda beslut om bostad med särskild service. 

En kollegial granskning av genomförandeplaner genomfördes under året. Granskningen visar att 
verksamheternas genomförandeplaner håller god kvalitet. 

Kost, hälsa och motion har under året stått i fokus i många av verksamheterna. Dagliga promenader, 
gympapass och föreläsning för brukare, anhöriga och gode män är några exempel på saker som gjorts för 
att motivera brukare att äta bättre och röra på sig mer. Under 2018 har fem deltagare avslutat sina insatser 
för att påbörja studier eller arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Individ och familjeomsorgen 

Avdelningen har i årets början tagit över myndigheten för funktionsvariation och därmed är 
myndighetsutövningen samlad under en avdelning. Kommunens hem för vård och behandling har under 
året avvecklas då antalet ensamkommande minskat. Placeringar sker numera på stödboendet eller i 
familjehem. Antalet bistånd i form av intern öppenvård ökade med hela 38 stycken ärenden detta år, vilket 
är en ökning på 52 %. 

Inom rådgivningsbyrån har ett nytt ansvarsområde tillkommit i enlighet med lagstiftningen. Kommunen 
ska erbjuda stöd och behandling till personer med spelmissbruk. Under året har antalet ansökningar till 
enheten legat på samma nivå som föregående år. Det har dock varit fler anmälningar. Under året har 
arbetet varit inriktat på att arbeta med motiverande insatser. Vilket lett till färre LVM utredningar. 
Enheten har satsat på att utveckla den egna öppenvården och kan idag erbjuda fler och snabbare insatser 
på hemmaplan. 

Hälsa, vård och omsorg 

Från den 1 januari blev de två avdelningarna Vård/Omsorg och Hälsa/Stöd, en gemensam avdelning med 
en ny ledningsstruktur. 

Under året har arbete pågått kring kost och måltider i alla verksamheter. Handlingsplanen som togs fram i 
samband med måltidsutredningen 2017, har följts upp och prioriterade områden har lyfts fram. I juni 
började dietisten och under hösten har arbetet med kosten intensifierats. Under året har ett mål varit att få 
matdistributionen att fungera bättre. Då främst genom att säkerställa temperaturen på maten. 

Den 1 januari började Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården att gälla. Detta har skett i en 
övergångsperiod där man tillsammans med Regionen haft ett samarbete kring förändringarna. Kommunen 
har förberett organisationen genom informationsinsatser till alla berörda yrkesgrupper, samt ett införande 
av tjänstgörande rehabiliteringspersonal under helgerna samt en utökad tillgänglighet av 
biståndshandläggare under storhelger där helgdagarna är mer än tre dagar. Detta har lett till att kommunen 
klarar att ta hem brukare inom avtalad tid och inget betalningsansvar för vård till Regionen har utgått. 

Den gemensamma satsningen av kulturförvaltningen och Social Omsorg, att utveckla en kulturgaranti för 
äldreomsorgen, har fortsatt under året. Musikterapeuten har genomfört musikmöten i det ordinära 
boendet för brukare som önskat detta. 

Socialstyrelsen tilldelade kommunerna stimulansmedel för införande välfärdsteknik under hösten, och 
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Ystads kommun fördelades 1,3 miljoner där medel fördelades till äldreomsorgen för inköp av 
läkemedelsautomater, tillsynskameror och ID-lock (dörrlåssystem som motsvarar hotell lås), till alla 
lägenheter på enheter med demensinriktning. 

Under året har hemtjänsten utfört insatser till fler brukare. Även vårdtyngd och omfattning av insatser har 
ökat under året, delvis beroende på att flera personer väntar på särskilt boende. Detta har också medfört 
en större volym för hemtjänsten. För att skapa trygghet i det egna boendet har verksamheten vid flera 
tillfällen gett insatser dygnet runt (651 timmar år 2015 till 2429 timmar år 2018). 

Kommunen har 318 Särskilda boendeplatser. Under 2018 har det varit 132 inflyttningar, vilket ger en 
omsättning i procent på 41%, beläggningen har varit 97 %. Antalet ej verkställda boendebeslut har under 
året legat 20–35 per månad. 

Stimulansmedlen för ökad kvalitet inom äldreomsorgen utgår 2019. Det har lett till att personalresurser 
tagits bort under senare delen av året. 

Behovet av tekniska hjälpmedel ökar vilket direkt kan kopplas till befolkningsdemografin.  Antalet 
handlagda ärende har minskat hos bostadsanpassningshandläggaren. 

Ekonomi 

Socialnämnden redovisar ett underskott med 31,2 mkr för 2018. I resultatet ingår resultatföring av gamla 
schablonersättningar från Migrationsverket med 5,0 mkr som redovisas under avdelningen för individ-och 
familjeomsorg. 

Gemensam verksamhet inklusive politisk verksamhet redovisar ett överskott med 2,3 mkr. Det beror 
främst på att vakanta tjänster inte tillsatts under året. 

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri redovisar ett överskott med 2,1 mkr. I resultatet ingår 2,2 mkr 
för betalda eller uppbokade kostnader för avgifter på grund av beslut som ej har verkställts i tid. Lägre 
kostnader vid öppnandet av Karl XII väg och Musselgatan än förväntat samt vakanta tjänster och god 
bemanningsplanering har bidragit till överskottet. 

Resultatet för individ och familjeomsorg blev ett underskott med 12,1 mkr. Det beror på ökade kostnader 
för ekonomiskt bistånd, placeringar av barn, unga samt vuxna. Externa placeringar inom FoS och 
personlig assistans redovisar också underskott. Enheten för nyanlända redovisar ett överskott då 
schablonersättningen med 5,0 mkr redovisas här. 

Resultatet för Hälsa, vård och omsorg blev ett underskott med 23,8 mkr. 

Hemtjänstens underskott på 10,3 mkr relateras till den centrala resursfördelningen som genererat mer 
personalresurser till hemtjänstgrupperna än vad resursfördelningssystemet innehåller. Detta beror på ett 
ökat antal brukare med mer omfattande insatser, vilket inneburit en högre bemanning. Volymökningarna 
inom hemtjänsten beror också delvis på den kö som finns till särskilt boende. 

Särskilda boende redovisar ett underskott med 8,8 mkr som hänförs till en förstärkt bemanning. Under 
året har ett ärende krävt en egen assistentgrupp med ofinansierade kostnader på 2,5 mkr. Det startades 
även ett rehabiliteringsprojekt på ett av boendena, där målet var att öka frisknärvaron och trivseln på 
arbetsplatsen. De åtgärder som vidtogs med önskad sysselsättningsgrad och mindre helgtjänstgöring ledde 
inte till önskat resultat och projektet avslutades med ett underskott. 

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott med 6,8 mkr. Underskottet är direkt hänfört till ökade 
personalkostnader för hemsjukvården, inhyrd personal för att klara sommarsemestrarna och svårigheter 
att rekrytera. Under året har också kostnaderna för tekniska hjälpmedel ökat och bemanning på 
stödenheten har förstärkts på grund av vårdkrävande brukare. 

Ett särskilt boende, Vigavägen, drivs på entreprenad av Förenade Care AB och motsvarar cirka 10 % av 
verksamheten.  

Framtid 

Individ- och familjeomsorgen genomgår en omorganisation som innebär bland annat att 
försörjningsstödet flyttas över till den nya arbetsmarknadsenheten. Med uppdraget att genomlysa arbetet, 
för att hitta nya arbetssätt som i längden minskar kostnaderna för försörjningsstödet. Allt utredningsarbete 
och öppenvård gällande vuxna samlas under vuxenenheten, tidigare rådgivningsbyrån. Det skapas även en 
ny enhet, som kommer arbeta med familjehemsvård, kommunens stödboende samt uppföljning med 
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målet att minska antalet vårddygn. Inom myndigheten är trenden att ärende blir mer komplexa och kräver 
tidig samverkan med andra avdelningar. 

Att tillgodose behovet av bostad med särskild service enligt LSS är en fortsatt utmaning. Kommunen 
behöver projektera för fler boenden. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård 
trädde i kraft den 1/1-2019, som innebär kortare utskrivning. Denna målgrupp har som regel komplex 
problematik. 

Den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre i befolkningen påverkar planeringen som görs 
inom kommunen. Att ha en god planering för vilken omsorg som ska bedrivas i det egna hemmet eller på 
ett särskilt boende, är avgörande för att kunna ligga i med ett gott resultat i brukarundersökningar och 
nationella jämförelser. En utbyggnad av välfärdsteknik är nödvändig för att kunna möta både krav från 
brukare/patienter och att arbetsuppgifter kan utföras på andra sätt än traditionella personliga möten. Det 
blir allt svårare att rekrytera personal och därför behövs tekniska lösningar som ett komplement till 
ordinarie personal. Under kommande år ska verksamheterna följa upp de satsningar som ska 
implementeras i verksamheterna såsom tillgång till WiFi på alla särskilda boenden, läkemedelsautomat, 
kameratillsyn, hotell lås på demensboenden. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en framgångsfaktor till hur personalrekryteringen ska säkerställas 
framöver. Att öka deltidsanställdas arbetstid är en faktor för att få en kostnadseffektiv verksamhet. 

Utbyggnaden av särskilda boenden kommer att fortsätta framöver. I det närmaste planeras och projekteras 
för en utbyggnad av Ljuskällan med ett kompletterande storkök som beräknas färdigt december 2020, 
samt ett nybygge i Trädgårdsstaden med storkök som även ska leverera mat till brukare i ordinärt boende 
via hemtjänstens leverans. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Bibehålla nuvarande kvalitet i 
verksamheten trots volymökningar 

Under året har det inte inkommit 
uppgifter från medborgarna om 
kvalitetsbrister som beror på 
volymökningar. Det kan dock tilläggas 
att verksamheten känt av volymökningar 
med att tillgången till arbetskraft varit 
begränsad vilket lett till ökade kostnader. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Delaktigheten ska förbättras Verksamheterna har genomfört 
aktiviteter för att förbättra den enskildes 
delaktighet. Resultaten från 
brukarundersökningarna ligger generellt 
på en hög nivå. 

 

Utveckla brukarinflytandet Verksamheterna arbetar med metoden 
individernas behov i centrum (IBIC). 
Implementeringen är inte fullt ut 
genomförd utan kommer att fortsätta 
under 2019. 

 

Utveckla 24-timmarsmyndigheten för 
medborgaren. 

Aktiviteten med att kartlägga och 
identifiera möjliga e tjänster är 
genomförd. Processen går nu vidare 
genom att analysera vilken/vilka tjänster 
som är den mest lämpade insatsen att 
satsa på. 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Erbjuda nyanlända personer praktik 
inom Social Omsorg 

Samtliga avdelningar erbjuder praktik för 
nyanlända. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Rutiner för alla nödvändiga 
arbetsprocesser ska finnas i 
kvalitetsledningssystemet. 

Under året har tjänsten som 
kvalitetsutvecklare varit vakant, varvid 
att arbetet inte kunnat slutföras. 

 

Stärka den interna samverkan Verksamheterna har arbetat för att stärka 
samverkan till gagn för den enskilde. Det 
arbete som genomförts är att rutiner och 
riktlinjer tagits fram, förtydligande och 
genomgång av arbetsprocesser samt 
bildande av tvärprofessionella 
samverkansforum. 

 

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Förbättra arbetsmiljön i samtliga 
verksamheter. 

Verksamheterna arbetar kontinuerligt 
med olika aktiviteter för att förbättra 
arbetsmiljön. Målet med att minska 
antalet medarbetare per chef är inte fullt 
ut uppnått. 

 

Öka frisknärvaron till i första steget 
93 % med målet att nå 97 % år 2021. 

Två av avdelningarna uppnår delmålet. 
Den tredje avdelningen visar på ett 
genomsnitt motsvarande 91,5 %. 
Verksamheterna arbetar vidare med 
interna och externa insatser och med att 
följa rehabprocessen. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Öka kunskaperna bland kommunens 
föräldrar och deras barn. 

Årets utbildningar för "absolut förälder" 
är genomförda och som bidrar till ökad 
kunskap om missbruk och beteende. 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

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

Med anledning av att nämnden haft 
större utgifter än budgeterat beslutade 
kommunstyrelsen att granska nämndens 
kostnader. Granskningen genomfördes 
av ett externt företag som identifierade 
flera områden att fördjupa sig ytterligare 
i. Socialnämnden fattade beslut om att ta 
fram en vidare handlingsplan med målet 
att ekonomin ska vara i balans första 
tertialet 2020. Plan med aktiviteter 
presenteras och beslutas i mars 2019. 

 

Personal 

 

Antalet tillsvidareanställda med heltidstjänstgöring har ökat under 2018. Det beror dels på att LSS-boendet 
i Nybrostrand öppnade under hösten där all personal har heltidsanställningar. En annan orsak till 
ökningen är det heltidsprojekt som under hela året bedrivits i tre av verksamheterna inom FoS. Även 
inom Hälsa vård och omsorg bedrivs ett heltidsprojekt som startat under våren 2018 på två av 
kommunens särskilda boenden. Detta är ett viktigt projekt med anledning av de svårigheter som finns att 
rekrytera vårdpersonal inom vård och omsorgssektorn. 

Bemannings- och rekryteringssvårigheter har funnits under hela året gällande undersköterskor, 
sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter. På grund av detta är övertidsuttaget bland ordinarie personal 
högt och arbetspassen blir tillsatta med en hög kostnad och på bekostnad av medarbetarnas lediga tid från 
arbetet vilket kan påverka välmåendet. Utökad verksamhet kräver mer personal vilket gör att antalet 
tillsvidareanställda har ökat i verksamheterna under året. 

Inom individ och familjeomsorgen har belastningen varit hög i alla enheter då antalet ärenden har ökat 
samt att det har varit flertalet ärenden med omfattande problematik. Enheten har haft 
Arbetsmarknadsverket för inspektion av socialsekreterarnas arbetsmiljö. Detta har föranlett en 
ombyggnad på både Blekegatans första våning och Rådgivningsbyråns lokaler. Ombyggnaden är för att 
säkra personalens säkerhet vid besök. 

Ett aktivt arbete görs i verksamheterna för att minska sjukfrånvaro där man både arbetar med interna och 
externa lösningar. Frisknärvaron ligger på liknande nivåer i jämförelse med föregående år. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

LSS-verksamhet     

Gruppboende LSS     

-Antal helårsplatser 83 89 91 -2 

Korttidsboende     

-Antal helårsplatser     

Vuxna 2 1 3 -2 

Barn o unga 6 6 10 -4 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät Ej genomfört 

Genomfört ej 
sammanställt >80 %  

     

Individ och familjeomsorg     

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 302 319 * 360 -41 

Antal vårddygn i hem för 
vård eller boende     

- vuxna 3 990 ingen uppgift** 2 500 -2 500 

- Barn 2 380 ingen uppgift 2 300 -2 300 

-Antal vårddygn i 
familjehem 14 677 ingen uppgift 14 700 -14 700 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät, IFO > 80 %  >80 %  

Biståndshandläggning  85 % > 80 % 5 % 

     

Hälsa vård och omsorg     

Särskilt boende 
äldreomsorg     

- antal helårsplatser 294 307 310 -3 

Främmande vårdhem     

- Antal helårsplatser* 3 3 2 1 

Antal besök dagverksamhet 
(beläggning 80 %) 6 194 6 262 6 960 -698 

Korttidsplatser     

- Antal helårsplatser 19 18 20 -2 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät     

Hemtjänst > 80 % 88 % > 80 % 8 % 

Särskilda boende > 80 % 73 % > 80 % -7 % 

*Beskriver det antal hushåll som någon gång under året fått försörjningsstöd. Är inte relevant för 
kopplingen till kostnaden. 

** Statistikuppgifter för antal placerade dygn inom individ och familjeomsorgen saknas då det inte går att 
få fram rättvisande statistik från verksamhetssystemet. 
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Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Politisk verksamhet -1,1 -1,1 -1,2 0,1 

Gemensam 
verksamhet -25,2 -26,0 -28,2 2,2 

Funktionsnedsatta 
och Socialpsykiatri -133,0 -107,7 -109,8 2,1 

Individ och 
Familjeomsorg -70,7 -128,7 -116,6 -12,1 

Hälsa vård och 
Omsorg -377,9 -400,8 -377,3 -23,4 

Summa -608,0 -664,3 -633,1 -31,2 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Datautrustning, 
socialbyrån -0,9 -1,0 0,1 

Trygghetslarm -0,8 -1,0 0,2 

Div inventarier Lichton, 
Havsblick 0 -0,4 0,4 

Inventarier 
Löderupsgården  -0,2 0,2 

Div inventarier 
Östersjömusslan -0,4 -0,6 0,2 

Digitala nyckelskåp -0,4 -1,9 1,5 

Nytt äldreboende 2016 0 -2,0 2,0 

Lokalanpassningar Soc -2,0 -2,0 0 

Wifi säbo -0,2 -1,0 0,8 

    

Nämndsinvesteringar -0,9 0 -0,9 

Summa -5,6 -10,1 4,6 

De överskott som finns på investeringar som är beslutade av kommunfullmäktige kommer nämnden 
begära att få överförda till 2019 i samband med kompletteringsbudgeten. 

Nämnden har möjlighet att använda 1,5 mkr i nämndsinvesteringar. Utfallet för 2018 är 0,9 mkr. 
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11 Revisionen 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter - - - - 

Kostnader -1,2 -1,1 -1,2 0,1 

(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-) (-) 

Summa -1,2 -1,1 -1,2 0,1 

Verksamhet 

I enlighet med kommunallagens krav har revisorerna granskat all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas 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 
Elhandel 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 och Ystad Österlenregionens Miljöförbund. 

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 2018. 

Under året har revisorerna gjort ett antal djupgranskningar: 

 Granskning av kommunens avtalshantering 

 Granskning avseende avtalet om ansvarsfördelning och utveckling av hälso- och sjukvården i 
Skåne 

 Granskning avseende långsiktig ekonomisk planering 

 Granskning av bemötande och tillgänglighet avseende bygglov 

 Granskning av kompetensförsörjning, kopplat till arbetet med digitalisering och effektivisering 

 Delårsrapport per 2018-08-31 

 Bokslut/årsredovisning 2018 

 Uppföljning av granskningar genomförda 2017 
 

Lekmannarevisorerna har gjort en granskning av de kommunala bolagens samordning. 

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Detta sker bland annat genom studier av protokoll, 
styrdokument och annan relevant dokumentation. Revisorerna är indelade i grupper och varje grupp följer 
ett särskilt verksamhetsområde. Minst två gånger per år besöker revisorerna nämnder och bolag för 
information. Detta sker vanligtvis i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Revisorerna 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 2018 har 
revisorerna återkopplat resultatet av genomförda granskningar till de nämnder som granskats. Resultatet 
av djupgranskningar har fortlöpande överlämnats till fullmäktige. Djupgranskningar, missiv och inkomna 
svar på granskningar publiceras fortlöpande på revisorernas webbplats. 

Revisorerna har regelbundet haft erfarenhetsutbyte och samverkan med revisorerna i Simrishamn, 
Tomelilla, 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. 



Årsredovisning 2018 96(148) 

12 Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Avvikelse 

Intäkter 1 904,1 1 997,1 1 972,6 24,5 

Kostnader -408,6 -434,2 -427,1 -7,1 

(varav kapitaltjänst) (-0,3) (-0,3) (-1,8) (1,5) 

Summa 1 495,5 1 562,9 1 545,5 17,4 

Ekonomi 

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet blev det en positiv avvikelse mot budget med 
17,4 mkr. 

Skatteintäkter 

Överskottet för skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag blev 2,4 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 extra statsbidrag för att hantera 
flyktingsituationen med 11,5 mkr samt en byggbonus på 3,2 mkr. 

Finansnetto 

Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är fortsatt väldigt 
låg i Sverige. Överskottet från kommunens gemensamma finansiering gav ett överskott på totalt 16,2 mkr 
där 8,1 mkr beror på räntenivån och 8,1 mkr är andra finansiella poster där en utbetalning från 
Kommuninvest på 7,7 mkr är den största förklaringen. 

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 
pensionsskuld förändras. Resultatet för 2018 blev ett underskott med totalt 5,9 mkr. 

I december 2018 fick kommunen erlägga en engångs kompletteringspremie till KPA på totalt 10,3 mkr. 
Denna premie fanns till största delen inte med i KPAs tidigare prognoser och ej heller i kommunens 
budget och prognoser för 2018. 

Personalförsäkringar 

Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadpåslaget gav ett överskott på 1,4 mkr. 

Avskrivningar och internräntor 

Överskottet för kapitaltjänstkostnader blev 3,4 mkr. Överskottet beror på att verksamheterna har behövt 
budgetkompensation för nya kapitaltjänstkostnader i mindre utsträckning än det var budgeterat. 

Fackliga företrädare 

Under kommungemensam verksamhet finns kostnader för fackliga företrädare. Kostnaderna var 4,1 mkr 
men budgeterade till 3,5 mkr, vilket gav ett underskott med 0,6 mkr. 

Kommunstyrelsens löneökningspott 

I den ursprungliga budgeten för år 2018 fanns 19,7 mkr under anslaget. Under året har pengar fördelats ut 
till de olika verksamheterna i kommunen, i huvudsak som kompensation för löneökningar under året. 
Efter utfördelningen återstod 0,4 mkr, vilket gav ett överskott. 

Löneväxlingar 

Det blev ett litet överskott på 0,1 mkr för olika löneväxlingar som gjordes under året. 

Utdelning 

De kommunala bolagen har lämnat en utdelning på 22,0 mkr i enlighet med budgetbeslut. 
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13 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 
uppföljning som anses erforderlig. Det är väsentligt att tillvarata samordningsvinster mellan företag och 
den kommunala förvaltningen samt att effektiviseringar genomförs. 

13.1 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 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 händelser 
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 
ställning. Representanter från bolagen har under året närvarat vid ett antal av styrelsens möten för 
redovisning av uppföljning, budget samt åtaganden. Uppföljning av den interna kontrollen har genomförts 
enligt plan. Inlösen av 273 st aktier från minoritetsägare i AB Ystads Saltsjöbad har skett under året. 
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13.2 Ystad Energi AB 

Ekonomi 2018 2017 2016 

Medelantal anställda 33 32 31 

Omsättning, mkr 216,8 200,6 192,2 

Resultat före bokslutsdisp och skatt (koncern YE), mkr 29,5 42,4 36,1 

Soliditet 41 39 37 

Nettoinvesteringar, mkr 67,2 69,8 61,2 

Verksamhet 

Ystad Energi AB bedriver elnätsverksamhet, värmeproduktion, värmedistribution och värmeförsäljning 
samt kommunikationsverksamhet. Från januari 2018 har Ystad Energi börjat med elhandel via det 
nystartade dotterbolaget Ystad Energihandel AB. Ystad Energi AB är helägt av Ytornet AB som i sin tur 
är helägt av Ystads kommun. 

Målet med den infrastruktur- och elhandelsverksamhet som YEAB representerar är att den ekonomiskt 
ska bära sig själv i en lämplig avvägning mellan samhällsnytta och affärsmässighet. 

Överföringen från verksamheterna märker av att det är högkonjunktur då det varit högtryck på alla delar 
hela året. Det var ett något varmare år än ett normalår och energikonsumtionen är något över budget för 
fjärrvärmen. I år har fjärrvärmeverksamheten kört mer olja än budget eftersom det var stora svårigheter 
att få leverans av biobränsle i början av 2018 på grund av att det varit blött i skogarna. Under sommaren 
och fram till nu har oljeförbrukningen minskat jämfört med tidigare år då produktionen haft hjälp av 
ackumulatortanken. För att minimera risken med att ha för lite biobränsle i lager framöver har Ystad 
Energi ökat på med en större buffert av biobränsle. 

För elnätsdelen var överföringen över budgeterad nivå och det beror på att industrin ökat sin 
elanvändning under året samt att fler anslutningar än budget genomförts. Elnätsverksamheten har haft fler 
oplanerade avbrott än normalt och kommer därför ej att nå upp till årets högt uppsatta mål på 
leveranssäkerhet. 

Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn tillströmning av nya kunder och följer planen för året. 

Den nya verksamheten Ystad Elhandel AB har etablerats och antal elavtal är något fler än vad som ligger i 
försäljningsplan. 

Året var energimässigt, enligt SMHIs energiindex, 9 % varmare än ett normalår i Ystad. Cirka 17 GWh 
eller 8 % av elförbrukningen kom från lokalt producerad el inom nätområdet. 

                                                              2018      2017      2016 
Fjärrvärme, verklig                                134        135 132 GWh 
Fjärrvärme, normalårskorrigerat           146        139 139 GWh 
El                                                           220        220   217 GWh 

Antalet anslutningar till fjärrvärmenätet har fortsatt att öka och under året har 60 nya kunder anslutits 
(varav 30 BRF) vilket motsvarar cirka 1,4 GWh, de flesta villakunder. 

Oljeförbrukningen har minskat under de två sista kvartalen då det funnits biobränsle enligt plan och för 
att ackumulatortanken körts enligt plan. Framöver beräknas fossila oljeförbrukningen minska med hjälp av 
ackumulatortanken och drift med RME på fler pannor. 

                                                              2018       2017 2016 
Fossilt bränsle                                       5,8%       3,9% 2,5% 
RME bränsle                                         5,6%        0,6%   - 
Förnyelsebart bränsle                         94,2%      96,1% 97,5% 

Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet 2018 med drygt 3,5 % och ligger på ett genomsnitt i en 
nationell jämförelse mellan nätbolagen och under närliggande bolag. Ystad Energi fick själv 11 % höjning 
från överliggande nät, januari 2018. 

Fjärrvärmepriserna ligger på oförändrad nivå jämfört med föregående år, både för fastighetsägare och 
villakunder. Fjärrvärmepriset ligger under genomsnittet i en nationell jämförelse i Sverige. Fjärrvärmepriset 
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ligger lägst i Skåne enligt Nils Holgersson undersökningen. 

Svartfibernätet har utvecklats med nya uthyrda sträckor till olika operatörer. Öppet stadsnät i Ystad har 
fortsatt sin verksamhet med en kraftig utbyggnad under hela 2018. En ny operatör hyr plats i serverhallen, 
sk Colocation. 

Från 1 januari 2018 levererar Ystad Energihandel el till kunder i prisområde 4 och antalet avtal har 
överträffat målet för året. 

Under året har Ystad Energi anställt två nya medarbetare som ska arbeta på ekonomi- och 
elnätsavdelningen. 

Företagets mål är att arbeta mot fossilfritt 2020 och för 2018 kommer målet, att minska utsläppen mot 
föregående år, inte att uppnås på grund av att det körts mer olja än budgeterat. Året 2018 har det dels varit 
ett extremt väder med stora fluktuationer i temperaturen mellan dag och natt samt att det varit 
problematiskt att införskaffa biobränsle fram till sommaren, det har inneburit att oljeanvändningen ökat 
för året. Det kortsiktiga målet är att minska oljeanvändning från föregående år och det långsiktiga är att 
vara fossilfria år 2020. Företaget arbetar aktivt med förbättringsåtgärder, effektiviseringar och minskade 
utsläpp. Oljeanvändningen kommer på sikt att minska i och med ackumulatortanken och oljepannors 
övergång till RME som bränsle. 

Alla tre flispannorna har ett högre NOx värde än föregående år, detta beroende på den bränslemix som 
användes då biobränslebristen uppstod i Q1. Målet att ha lägre nivåer av NOx på sikt ska klaras med hjälp 
av ackumulatortanken då denna ger en jämnare drift av pannorna. 

Ekonomi 

Resultat före bokslutsdispositioner slutar på 30,0 mkr (exklusive Ystad Energihandel AB), vilket är i nivå 
med budget. En bidragande orsak till det positiva resultatet är låga räntor, fler anslutningar i alla tre 
verksamheterna samt högre volymer på elnätet på grund av högkonjunktur för industrin. 

Målet med den infrastrukturverksamhet som YEAB representerar är att den ekonomiskt ska 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 
positivt resultat. Verksamheten totalt och verksamhetsgrenarna separat har burit sina egna kostnader. Då 
verksamheten för Ystad Energihandel är under uppbyggnad och börjat sälja el från 1 januari 2018 kommer 
denna verksamhet att visa ett negativt resultat och följer plan. 

De ekonomiska målen har uppnåtts under året för Ystad Energi som helhet. Elnätsverksamheten och 
Öppet stadsnät, ligger över budget. För elnätsverksamheten var nätomsättningen, anslutningsintäkter och 
resultat över budget. Det goda resultatet beror på att industrin går bättre än tidigare, kundtillströmningen i 
form av nya lägenhetskunder har varit hög vilket resulterat i ökad nätomsättningen mot budget. 

Fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska resultat har varit lägre i förhållande till budget. När det gäller 
försäljning och energiintäkter ligger det något över budget. Det beror på att kostnadssidan ligger över 
budgeterad nivå, framförallt högre bränslekostnader. Fjärrvärmeverksamheten har anslutit fler kunder till 
fjärrvärmenätet än budgeterat. Ackumulatortanken har hjälpt till på ett mycket bra sätt i samband med 
bristen på biobränsle. 

Öppet Stadsnätverksamheten har under året expanderat med stora utbyggnader av nätet både på 
landsbygden och i staden med ett resultat mycket över budget som följd. Kundtillströmningen har varit 
mycket god. Vid årsskiftet var 4 585 kunder anslutna till det Öppna Stadsnätet. Totalt kopplades cirka 829 
in under 2018 vilket är mycket över prognos, det beror på att man kunnat fortsätta grävarbeten då det bara 
varit tjäle i marken vid enstaka tillfälle under vintern. Det resulterade även i ökade intäkter för aktiva 
kunder. Svartfiberuthyrningen till externa kommunikationsoperatörer ökade också under året. Nu finns 
cirka 120 mil nedgrävd ledning för Öppet Stadsnät. Under 2018 har delrapportering av utbyggnad på 
landsbygden till Länsstyrelsen inneburit delutbetalning av stödmedel. Verksamheten har även ansökt om 
landsbygdsstöd, för svårnådda hushåll, till Länsstyrelsen. 

Under året har det lagts ner kablar för el runt om i nätområdet och belysning i hela kommunen. Till de 
större projekten hör modernisering av mottagningsstation M2. Övriga mindre verksamheter såsom 
gatubelysning mm visar tillsammans ett positivt ekonomiskt resultat. 

Som en följd av den rådande bränslesituationen i början av 2018 har Ystad Energi sålt utsläppsrätter för 
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att leverera utlovat resultatet. Nettobeloppet för sålda utsläppsrätter uppgick till 4,8 mkr. 

Investeringar 

Totalt var investeringarna 67,2 mkr. 

Framtid 

Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustningen av äldre anläggningsdelar 
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 fortgå. Det är 
sista året i regleringsperioden, 2016-2019. Nuvarande reglering innebär att bolaget behöver investera mer 
än tidigare planerat i elnätet för att kunna tillgodoräkna  anläggningstillgångarna. Under mars 2019 ska 
uppgifter lämnas till Energimarknadsinspektionen för nästa intäktsregleringsperiod, 2020-2023. 

Priserna på elnättjänster höjs från årsskiftet 2019 med cirka 5,5 % och ligger på ett genomsnitt i en 
nationell jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under närliggande bolag. Ystad Energi själv fick en 
ökad kostnad för överliggande nät med 10 %, vilket motsvarar mer än hela den egna prisförändringen. 
Fjärrvärmepriset och Öppet Stadsnäts anslutningsavgift kommer att vara oförändrad under 2019. 

Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom förtätning och i nybyggnadsområden bland annat 
Trädgårdsstaden. Bolaget avvaktar med utsmyckningen av ackumulatortanken då man i första skedet inte 
fick svar på förfrågan och har därför valt att avvakta tills konjunkturen avtar något. 
Fjärrvärmeverksamheten kommer att påbörja en förstudie för att bygga ny produktionsanläggning. Första 
steget är att lämna in miljöhandlingar till Länsstyrelsen, uppskattningsvis tar det cirka ett år att få svar. 

Under året kommer man att arbeta för att köpa en bit mark i Köpingebro, för leverans av värme till 
fjärrvärmenätet i Köpingebro. 

För att jobba mot målet fossilfritt 2020 kommer man att fortsätta med att konvertera Eo1 pannor till 
RME. Nu körs två pannor på RME (Äpplet och Lotta), ytterligare två pannor på Anoden skall etappvis 
börja köras på RME under 2019. 

Företagets fordon körs med fossilfritt bränsle, HVO, och en elbil har införskaffats under året. 

Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra 
anslutningsmöjligheterna. Under 2018 har stödansökan om Landsbygdsstöd för svårnådda hushåll 
genomförts. Öppet Stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar och utbyggnader tillsammans med den 
upphandlade kommunikationsoperatören Open Universe. 

Från 1 januari 2018 levererar bolaget el till kunder och fokus det första året för verksamheten har varit att 
justera processer och arbetssätt utifrån nya arbetsuppgifter samtidigt som marknadsföring genomförts för 
att kunder ska bli medvetna om att Ystad Energi nu arbetar utifrån hela värdekedjan och att Ystad 
Energihandel säljer el. Alla kunder i prisområde 4 erbjuds att köpa 100% förnybar el från sol, vind, vatten 
och biobränsle som är ursprungsmärkt. Det innebär att konsumenten kan vara säker på att den el som 
Ystad Energihandel levererar kommer från förnybara energikällor. Kunder erbjuds även att köpa el som är 
svalanmärkt, Bra Miljöval. 

Sponsring och deltagande i arrangemang sker i större utsträckning än tidigare. Det innebär att då kunder 
köper sin el genom Ystad Energihandel stannar mer av pengarna i Ystads Kommun, vinsten går tillbaka 
till invånarna. Bolaget är dessutom stolta sponsorer till flera av kommunens föreningar. 

Är man kund hos Ystad Energihandel innebär det att man är med och stöttar ett lokalt föreningsliv. 

Miljö 

Fjärrvärmens utbyggnad har avsevärt bidragit till en bättre miljö särskilt i centralorten men också i ett 
globalt perspektiv genom ett minskat utsläpp av svavel, kväveoxider och stoft. Under 2018 producerades 
fjärrvärmen med 94,8 % förnyelsebara bränslen. YE arbetar vidare med målet fossilfritt 2020 med bland 
annat att få in solenergi till fjärrvärmenätet och fortsatt drift med RME, fossilfritt bränsle. 

I år har fjärrvärmeverksamheten kört mer olja än budget på grund av stora fluktuationer i temperatur över 
dygnet och på grund av ej erhållen leverans av biobränsle enligt plan. Oljeförbrukningen kommer att 
minska framöver med hjälp av ackumulatortanken tillsammans med RME i fler oljepannor vilket innebär 
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att fjärrvärmeverksamheten kommer att bli fossilfria innan år 2020. 

Företaget har solceller (el) på fjärrvärmeanläggningarnas tak, ackumulatortankens topp och på förrådstaket 
på Fridhemsgatan, detta ger bra insikter och utvärderingsmöjligheter av olika sorters tillverkare av 
solpaneler. Solcellerna på fjärrvärmeverksamheten har levererat 99 000 kWh och solcellerna på 
Fridhemsgatan 24 har levererat 13 420 kWh. Solfångarna på Arenans tak som värmer upp vatten till 
fjärrvärmenätet, har producerat cirka 327 000 kWh värme till fjärrvärmenätet. 

Under 2018 körs företagets dieselbilar och maskiner på HVO (biodiesel) eller el, en egen tankstation med 
taggsystem har installerats. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Leveranssäkerhet, mål för; Fjv= 99% 
leveranssäkerhet 

Fjärrvärmeleveransen är uppnådd för 
helåret 2018. 

 

Leveranssäkerhet, mål för; Elnät= 
max 10 min oplanerade avbrott i vårt 
elnät (SAIDI) 

Elnätsleveransen ej uppfylld för 2018. 
Oplanerade avbrott i vårt nät uppgick till 
78 min. 

 

Leveranssäkerhet, mål för; ÖSY= 
99,9% tillgänglighet i passivt fibernät 

Leveransen är uppnådd.  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Minst 350 grävda anslutningar under 
2018. Förtydligande: Detta är YE:s 
mål, vilket är ett delmål i YK 
bredbandsstrategi med mål att 95% 
av befolkningen i kommunen ska ha 
möjlighet till anslutning år 2020. 

Målet uppfyllt och grävda anslutningar 
för 2018 är 450 st. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Praktikplatser för yrkesprogram, 
studiebesök från skolor samt erbjuda 
sommarjobb åt ungdomar. 

Genomförts under året.  

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Utvecklingssamtal 1ggr/år Genomförts under året.  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Aska återförs till skogen Aska som återförs till skogen är 95,2%.  

Nätstationer och gatubelysning ska 
smälta in i bef. miljö 

Nätstationer och gatubelysning är 
införlivade med miljön runtomkring. 

 

Minska elförbrukning i fjv-
produktionen 

Elförbrukningen i fjärrvärme-
produktionen har minskat under 2018. 
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Åtagande Analys Utfall 

Lokala leverantörer av 
bränsletransporter. 

Uppfyllt för året.  

Fortsatt drift över en längre period 
med RME på fler 
produktionsenheter. 

Målet uppfyllt genom drift med RME på 
panncentral, Äpplet. 

 

Minska fossilt utsläpp av CO2. I år har fjärrvärmeverksamheten kört 
mer olja än budget eftersom att det varit 
stora svårigheter att få leverans av 
biobränsle då det varit för blött i 
skogarna. Under tertial ett har 
oljeförbrukningen ökat jämfört med 
tidigare år trots att vi haft hjälp av 
ackumulatortanken och att vi kört med 
RME på delar av våra oljepannor. Den 
fossila delen av fjärrvärmeproduktionen 
uppgick till 5,83%. 

 

Minska utsläpp av NOx Under perioden januari-mars har 
fjärrvärmeverksamheten haft stora 
svårigheter att få leverans av biobränsle 
då det varit blött i skogarna. Det har 
inneburit att produktionen fått använda 
en ogynnsam bränslemix som inneburit 
förhöjda NOx värden för all tre 
fastbränslepannorna. 

 

Vid byte av bilar ska bästa miljöval 
som ex. miljöbilar/elbilar väljas. 

Alla företagets egna bilar körs med HVO 
alt el. 

 

Returtemperaturen ska sänkas Returtemperaturen har ej minskat under 
året vilket är en naturlig utveckling då 
fjärrvärmenätet byggts ut i 
nybyggnadsområden där kunder ännu 
inte flytta in eller använder sin 
anslutning. 

 

Kontrollera att det är en sund och 
säker miljö för medarbetare och 
entreprenörer som arbetar på Ystad 
Energi. 

En sund och säker miljö har uppnåtts 
för medarbetare och entreprenörer som 
arbetar på Ystad Energi  genom aktiva 
åtgärder efter genomförda skyddsronder. 

 

Kontroll av att produkter som 
används inom företaget 

Kemikalielista för 
fjärrvärmeverksamheten är uppföljd 
enligt uppsatta rutiner i 
miljöledningssystemet, därmed är målet 
uppfyllt. 

 

Öka välbefinnandet och kondition Medarbetare erbjuds fria 
friskvårdsaktiviteter 2ggr/vecka. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Ta fram budget som godkänns av 
styrelsen. 

Genomfört budgetuppföljning 10 
ggr/år. Varje verksamhet följer 
utvecklingen och arbetar mot uppsatt 
budget. 

 

 

  



Årsredovisning 2018 103(148) 

13.3 AB Ystadbostäder 

Ekonomi 2018 2017 2016 

Medelantal anställda 17,1 18,2 18,2 

Omsättning, mkr 108,0 101,4 98,0 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 8,3 9,1 6,2 

Soliditet 19,4 19,0 19,2 

Nettoinvesteringar, mkr 22,5 69,4 32,2 

Verksamhet 

I projekt Grundström planeras en nybyggnation av 36 lägenheter. Överenskommelse om riktpris för 
uppförande av byggnaden i en samverkansentreprenad med entreprenör gjordes precis innan årsskiftet 
och entreprenadkontrakt kommer att skrivas i början av 2019 och ny ansökan om bygglov kommer att 
lämnas till Myndighetsnämnden. Planerad byggstart under andra halvan av 2019. 

I projekt Kokillen pågår planering och projektering för nybyggnation av 52 lägenheter i två huskroppar. 
Projektet kommer att handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekten Mammutträdet 1 och 
Abrahamsfält 1 samt ytterligare ett odefinierat projekt under våren 2019. Byggstart för Kokillen kan 
komma att ske i slutet av 2019. 

I projekt Ystad Trädgårdsstad kalkylerar Ystadbostäder med att bygga cirka 120-130 lägenheter. 
Förhandling om riktpris för uppförande av byggnaden i projekt Arboristen, som innehåller 20 lägenheter, 
pågår. Planering och projektering för etapperna 2 och 3  med Mammutträdet 1 och Abrahamsfält 1 är 
inledd och kommer att ingå i upphandling av strategisk partnering tillsammans med Kokillen. 

I projekt Fridhem vindslägenheter var 4 nya lägenheter inflyttningsklara under sommaren. 4 lägenheter till 
handlades upp innan årsskiftet och påbörjas under våren. Upphandling avseende resterande 32 lägenheter 
görs under våren. 

Högkonjunkturen i byggbranschen har medfört svårigheter att locka byggare till Ystad vad avser 
hyresrätter. Bolaget har utfört en studie där ett tiotal byggare tillfrågades om vad som skulle kunna locka 
dem att bygga för Ystadbostäder. Under hösten, med nytillträdd VD, intensifierades nätverksarbetet med 
presumtiva byggentreprenörer och informationen om bolagets planer på att handla upp kommande 
bostadsproduktion i strategisk partnering mottogs med optimism bland entreprenörerna. 

Ekonomi 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 8,3 mkr. Utav resultatet lämnas 
8,1 mkr i form av koncernbidrag till Ytornet, varav 6,4 mkr återförs till Ystadbostäder som 
aktieägartillskott. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,3 mkr. 

Investeringar 

Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 22,5 mkr. Följande investeringar har gjorts under året: 

Investeringar 2018 mkr 

Nybyggnadsprojekt 8,2 

Ombyggnadsprojekt 7,3 

Omfört från pågående arbeten till kostnadsfört underhåll och förgävesprojekt -1,8 

Aktiverat underhåll 8,8 

Summa 22,5 

Framtid 

Det är fortsatt starkt tryck på marknaden i Ystad och efterfrågan på nyproducerade lägenheter är 
fortsättningsvis god. Bolaget fokuserar på att underhålla och vårda kulturfastigheterna för att bibehålla en 
attraktiv stadsmiljö, flertalet större renoveringsprojekt är beställda för byggstart efter semestrarna. 
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Arbete med att öka delaktigheten bland hyresgästerna vid ombyggnationer och skötsel av byggnader och 
mark genom ett aktivt boinflytandearbete och ett större integrationsprojekt i kvarteret Fridhem har 
genomförts under sommaren med lyckat resultat. Stort engagemang har lagts i att minimera ekonomiska 
förluster för vakanser i bostäder, lokaler samt parkeringsplatser och garage. Trots insatser finns det för 
många lediga parkeringsplatser. En anledning till det är att det finns för många parkeringar på vissa 
bostadsområden som är byggda med parkeringsnorm 1-1. 

Fortsatt översyn av bolagets organisation och arbetssätt genomförs för att sätta kunderna i fokus och 
leverera en hög servicenivå med en god affärsmässighet. Bolaget jobbar med att aktivt bidra till 
utvecklingen och marknadsföringen av Ystads kommun genom att medverka vid olika sammanhang till 
exempel mässor. Förvaltningsavdelningen har stort fokus på ordning och reda i trapphus och gårdar för 
att skapa en ren, snygg och trygg miljö och extra fokus på lokalvård i trapphusen. 

En god arbetsmiljö för all personal är en viktig parameter som uppmuntrar till eget ansvar och därigenom 
ökad arbetsglädje. I samarbete med företagshälsovården mäts hälsa och medarbetarnöjdhet varje år. Det 
finns planer på att byta lokal då det är trångt och platsbrist för personalen. Senaste tillskottet till 
programkatalogen är "Help24" för att skapa ordning och reda i arbetsmiljöarbetet är under införande. 
Rekrytering av projektledare för underhåll av bolagets fastigheter kommer att startas under början av 2019. 
Ystad Industrifastigheters personal finns i bolagets lokaler på Stortorget och arbete pågår med att öka 
utbytet mellan företagen för att öka synergieffekterna. 

Uppgradering av administrativa datasystem pågår för att skapa möjlighet för ökad digitalisering och e-
tjänster till kunderna. Bolaget kommer bland annat kunna erbjuda elektronisk faktura till hyresgästerna, 
mina sidor och inloggning med BankID. Nytt uthyrningssystem ger möjlighet att digitalt marknadsföra 
och hyra ut förråd, lokaler och parkeringsplatser. Arbete har pågått under första delen av året med att 
införliva nya dataskyddslagen, GDPR i bolaget och utbildning har genomförts för ansvarig personal. 

Tillsammans med Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen pågår arbete med rättvis 
hyressättning enligt trepartsöverenskommelsen. Lönekartläggning av samtlig personal har utförs under 
året. Under hösten pågår en rad nya upphandlingar bland annat försäkringsmäklare, lokalvård och 
fastighetsskötsel. Arbetet med att förfina rapporter i Stratsys pågår och det som är mest aktuellt just nu är 
Intern kontroll. För att möta kundernas behov och miljömål arbetas på ett koncept för laddstolpar till 
miljöbilar. 

Bolaget anslöts sig till Allmännyttans klimatinitiativ för att delta i utmaningen "en fossilfri allmännytta och 
30 procents lägre energianvändning" till år 2030. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Tillskapa 50 st bostadslägenheter i 
genomsnitt per år under innevarande 
mandatperiod. 

Vi följer den framtagna planen och 
upphandling av projekt pågår. Med 
anledning av högkonjunktur och 
bristande antal anbud samt anbud som 
är onormalt höga prövas nya 
upphandlingsformer, strategisk 
samverkan, där flera projekt ingår. 

 

Underhålla och vårda våra 
kulturfastigheter för att bibehålla en 
attraktiv stadsmiljö. 

Vi följer den framtagna 
underhållsplanen. 

 

Vid nybyggnation skall konstnärlig 
utsmyckning ske som återknyter till 
platsens historia där så är möjligt. 

Konstnärlig utsmyckning kommer att 
beaktas vid nyproduktion av bostäder. 
Under 2018 färdigställdes projekt 
Havsblick där konstnärlig utsmyckning 
genomfördes. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Då samtliga Ystadbostäders 
hyresgäster har tillgång till bredband 
men ej via fiber, så är bolagets 
målsättning att ansluta 5 fastigheter 
årligen till fiber. 

Fiberanslutning till fastigheter 
genomförs löpande. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Anordna praktikplatser för ungdomar 
inom bolagets förvaltning av 
fastigheter och erbjuda ungdomar 
sommarjobb 

Vi har haft två praktikanter under våren 
och under sommaren har vi haft tio 
sommarjobbare. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Sponsrar kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

Bolaget har sponsrat Ystad Jazzfestival, 
Lilla tåget och nyårsfirandet. 

 

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Skapa en god arbetsmiljö för all 
personal som uppmuntrar till eget 
ansvar och därigenom ökad 
arbetsglädje. 

Bolaget arbetar med 
kompetensutveckling av all personal. Vi 
har under året digitaliserat SAM. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Ansluta Ystadbostäder till konceptet 
Huskurage 

Ystadbostäders samtliga fastigheter är 
anslutna till Huskurage. 

 

Minska utsläpp av miljögifter till 
vatten. 

Krav ställs vid upphandling och följs 
upp av förvaltningen. 

 

Vid nyproduktion sträva efter att 
förtäta för att på så sätt inte ta 
jordbruksmark i anspråk inom 
staden. 

Enligt plan kommer ingen 
jordbruksmark tas i anspråk för 
nyproduktion. 

 

Säkerställa att kraven om de 30 gröna 
punkterna i markanvisningen för 
Ystad Trädgårdsstad efterlevs. 

De gröna punkterna redovisas vid 
bygglovsansökan för respektive fastighet 
avseende etapp 1. 

 

I Ystad Trädgårdsstad skapar vi 
förutsättningar för ett ökat 
användande av cykel och skapar 
möjlighet för etablering av bilpool. 

Åtgärder utförs enligt plan för etappen.  

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

Bolaget eftersträvar fossilfria transporter.  

Verka för ett ökat boinflytande för 
våra hyresgäster. 

Ett flertal boinflytande grupper har 
startat upp under 2018. Arbetet med att 
starta upp flera grupper kommer att pågå 
i flera år framöver. 

 

Tillse att den yttre miljön samt 
gemensamma utrymmen är i gott 
skick. 

Vi har lagt stora resurser på att hålla 
rent, snyggt och tryggt under året. 

Entreprenörerna har inte skött sig som 
utlovat/kontrakterat och vi har fått lägga 
många timmar på kontroll och klagomål. 

 

Verka för att tillskapa uteaktiviteter i 
bolagets bostadskvarter som till 
exempel utegym. 

Den aktivitet som genomfördes under 
året var "sommarlov i Fridhem ett 
aktivitetsprojekt för hyresgäster. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Bolaget ska leva på egna intäkter och 
den ekonomiska stabiliteten ska 
successivt stärkas. Driftkostnader 
och investeringar ska därför hållas på 
en nivå som ger förutsättningar för en 
långsiktigt god ekonomi. 

Arbetar enligt ägardirektivet.  
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13.4 Ystads Industrifastigheter AB 

Ekonomi 2018 2017 2016 

Medelantal anställda 2 2 2 

Omsättning, mkr 30,9 30,3 30,8 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 8,3 9,5 8,6 

Soliditet 31 % 30 % 26 % 

Nettoinvesteringar, mkr 27,7 7,4 19,2 

Verksamhet 

Detaljplan för kv Lillö är antagen och fördjupad markundersökning är avslutad. Upphandling av sanering 
har avbrutits för att ytterligare utreda besparingar i kostnadsled. Förberedelser pågår för markanvisning. 
Samhällsbyggnad planerar för byggnation av infrastruktur 2020. 

Planarbete för bostäder pågår i kv Simrishamn där kulturmagasinet lämnar lokalerna under 2019. 
Eventuell kan byggnaden säljas när planen vunnit laga kraft. 

Cineteket har flyttat från kv Torna till Film i Skåne i kv Kristianstad - invigning skedde under våren 2018. 
Hyresgästanpassning har utförts i byggnaden i samband med Visitorcenter. Ombyggnad av kv Liv 4 till 
hemtjänsten är färdigställd och inflyttad. Asfaltering runt byggnad på fastigheten Pumpen 7 är genomförd. 

Planering pågår för försäljning av mark för logistik- och markentreprenadsverksamhet på Pumpen 7. 
Hyresgästanpassning i del av Heden 3 för Godisboxen AB har färdigställts. Utbyte av vattenledningar 
samt underhållsarbeten kv Kristianstad 2 har utförts. Capio/Nova kliniken har tagit över lokalerna på 
andra våningen i kv Bommen 1 och har flyttat dit sin tandläkarverksamhet. 

Ommålning av lokaler på Heden 3 har skett åt Skanska. Avtal tecknat med YTL om att hyra på Heden 6, 
ombyggnation av lokalerna pågår och beräknad inflyttning sker till våren 2019. Förstudie med avseende att 
bygga om lokalerna på Torna 1 till Socialförvaltningen har avslutats då nya byggkrav inte tillåter ytorna 
som krävs. 

Inköp av fastigheterna Kustvakten 1 och 2  genomfördes under året och övertagandet skedde i november. 
Hyreskontrakt på nära 1000 m2 av dessa lokaler är redan på plats. 

Ekonomi 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 8,3 mkr. Av resultatet lämnas 8,2 mkr i 
form av koncernbidrag till Ytornet, varav 6,4 mkr återförs till Ystads Industrifastigheter AB som 
aktieägartillskott. Under året har det upptagits ett nytt lån på 10 mkr. 

Investeringar 

Asfaltering av grusytor i kv Pumpen 7 har utförts och planering för ny byggnad pågår. 
Hyresgästanpassning för ny hyresgäst i kv Heden 6 är under byggnation. 
Köp genomfördes av fastigheterna Kustvakten 1 och 2. 

Framtid 

Ystads Industrifastigheters personal är lokaliserade i Ystadbostäders lokaler på Stortorget och arbete pågår 
med att öka utbytet mellan företagen för att öka redundansen, diskussion kring  eventuell flytt till 
nyinköpta lokaler på kv Kustvakten där även Ystadbostäder kommer vara hyresgäst är avslutad då bolaget 
ser en ökad förfrågan om ytor från marknaden som prioriteras. 
Nya lokaler på strategiska platser ses över. 

Bolaget kommer att arbeta efter upprättade underhållsplaner på kort och lång sikt och efter drift- och 
skötselprogram för installationer i fastigheterna. Att framtagna skötselprogram för yttre skötsel av mark 
efterföljs kommer att säkerställas. 

I övrigt kommer bolaget att: 

 omarbeta hyreskontrakt med aktuella gränsdragningslistor vid omförhandling 
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 säkerställa att myndighetsbesiktningar utförs enligt intervaller: hissar, OVK, tryckkärl, sprinkler, 
kyla, portar, SBA, el-revision, energideklaration med mera 

 jobba efter plan för energioptimering av fastigheterna tillsammans med hyresgästerna 

 ytterligare förbättra rutiner för felanmälan 

 verka för en ökad digitalisering av administrativa rutiner 

 fortsatt utveckla koncept för försäljningsmaterial för vakanta lokaler 

 driva etableringsgrupp/nätverk för att fånga upp försäljningar av fastigheter samt presumtiva 
kunder. 

För att kunna tillgodose näringslivets expansion med lokaler och ytor krävs investeringar i befintliga 
fastigheter samt nyförvärv av fastigheter. Projektering pågår för ny produktionsbyggnad åt WME. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Markanvisning av ca 160 lägenheter 
på kv Lillö 

Samkörning med tekniska och 
exploatörer för att ta bort extra 
kostnader och arbetstid. Lärdom från 
trädgårdsstaden. 

 

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

Ett antal nya hyresgäster har tillkommit 
under året. 

 

I samband med investeringar i våra 
fastigheter skall införandet av 
konstnärlig utsmyckning övervägas. 

Vid nyproduktion och större 
ombyggnationer övervägs konstnärlig 
utsmyckning 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Underhålla våra 
kulturbyggnader  och arbeta för att 
Ystad studios får bästa möjliga 
förutsättningar att bedriva 
filmverksamhet. 

Indre och yttre underhålls projekt i 
kulturbyggnader utförd. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

Löpande arbete samt genomfört förvärv 
av Kustvakten 1 & 2 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Sponsra kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

För att styrka stadens turistström 
sponsrade YIA Jazzfestivalen samt 
tillfällig fördelaktig hyra till 
filminspelning i staden. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Skapa en god arbetsmiljö för all 
personal som uppmuntrar till eget 
ansvar och därigenom ökad 
arbetsglädje. 

Högt i tak och delegerade uppgifter  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Minska utsläpp av miljögifter till 
dagvatten. 

Fördröjningssystem i drift på Pumpen 7  

Vid nyproduktion sträva efter att 
förtäta för att på så sätt inte ta 
jordbruksmark i anspråk. 

Jobbar enligt planen  

Möjliggöra att stadsbussar kan 
framföras med batteridrift. 

Avtal med hyresgäst så dem kan anlägga 
laddinfrastruktur på vår mark. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Bolaget ska leva på egna intäkter och 
den ekonomiska stabiliteten ska 
successivt stärkas. 

Säkerställd att verksamheten har drivits 
enligt ägardirektivet, kostnadseffektivt 
och balans i ekonomin. 
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13.5 Ystad Hamn Logistik AB 

Ekonomi 2018 2017 2016 

Medelantal anställda 31 30 30 

Omsättning, mkr 109,4 104,8 98,8 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 2,8 2,7 1,3 

Soliditet 87 86 85 

Nettoinvesteringar, mkr 6,7 2,6 2,8 

Verksamhet 

Verksamheten 2018 nådde återigen nya rekordnivåer avseende såväl passagerare och personbilar som gods 
och lastfordon. Tillväxten i marknaden, tillsammans med de större och fler fartyg som nu trafikerar 
hamnen och den utvidgade trafiken till Bornholm, är huvudorsak till framgången. Utvecklingen befäster 
återigen hamnens position som Sveriges tredje största färjepassagerarhamn och en av de största hamnarna 
i övriga kategorier. 

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet för 2018 är bättre än föregående år och visar på fortsatt starka siffror. Bolagets 
vinst före bokslutsdispositioner, skatt och koncernbidrag stannar vid 2,8 mkr vilket är högre än 
avkastningskravet. Bolagets totala omsättning har ökat med 4,6 mkr till 109,4 mkr. 

Den ansamlade kostnadsmassan följer budget över lag. Bolaget har medvetet satsat på en högre 
underhållsfaktor för att säkerställa en bra drift av hamnanläggningen under de första åren de nya 
färjelägena tas i drift då denna investering, som utförs av Ystads kommun/Hamnen, innebär att bolaget 
påförs ett högre arrende i samband med att den nya anläggningen tas i bruk. 

Bolaget har under verksamhetsåret fortsatt det medvetna arbetet med att effektivisera verksamheten och 
har börjat hitta plattformen för att möta framtiden och omvärldens krav. Detta arbete kommer att fortgå 
över tid. 

Det är viktigt att notera att infrastrukturägaren, Ystads kommun/Hamnen, vars omsättning enbart utgörs 
av det arrende Ystad Hamn Logistik AB erlägger för nyttjandet av hamnanläggningen, återigen gjorde ett 
nettoöverskott på 8,0 mkr. Det samlade överskottet av hamnverksamheten i Ystad uppgick 2018 således 
till 10,8 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 151 mkr vilket oavkortat tillförts skattekollektivet det vill säga invånarna i 
Ystads kommun. Till detta kommer de ackumulerade vinster som genererats i bolaget och som står till 
kommunens förfogande via koncernmodern Ytornet AB. 

Investeringar 

Investeringarna i bolaget har under verksamhetsåret varit något högre än de senaste verksamhetsåren och 
kan uteslutande härledas till det målmedvetna arbetet med att byta ut bolagets fordonspark mot 
morgondagens miljöfordon. Den största ekonomiska investeringen är en ny eldriven shuttlebus, en 
investering på 3,9 mkr. 

Därutöver har verksamhetsårets investeringar präglats av att möta kärnverksamhetens behov och 
förbättringar för att stå välrustade inför framtiden. 

Investeringar om totalt 6,7 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 allra största hamnar bland annat 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 fortsatt åren därefter. 
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Under 2018 fattade ägarna till infrastrukturen, Ystads kommun, beslut om att avsätta budget för 
investering i två nya färjelägen vilka behövs för att klara de ökade volymerna samt de större fartyg om 
förväntas om ett par år. Under året meddelade mark- och miljödomstolen ändringstillstånd av nuvarande 
miljötillstånd vilket möjliggör denna investering. Det är dock fortsatt viktigt att hamnbolaget, tillsammans 
med Ystads kommun, fortsätter att arbeta för en utveckling av hamnverksamheten och hamnområdet, till 
fördel för Ystad och dess invånare. 

Annat av betydelse 

Ystad Hamn Logistik AB har tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i 
Skåne Län. Bolaget erhöll från Miljödomstolen hösten 2008 en deldom avseende miljötillstånd med 
provisoriska villkor. Deldomen överklagades till Miljööverdomstolen som 2009 fastställde slutgiltig dom. 
Under åren 2009 – 2014 har bolaget genomfört diverse kompletteringar och utredningar i enlighet med 
domen. Den 30:e juni 2015 erhöll Ystad Hamn Logistik AB och Ystad Kommun slutliga villkor för 
hamnverksamheten samt som ovan beskrivs ett ändringstillstånd 2017 avseende den kommande 
hamnverksamheten i de nya färjelägena. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Skapa ytor för byggande. En första etapp avseende reducering av 
arrendeområde har genomförts i det att 
byggnad och område vid gamla Ridhuset 
lämnats till kommunens 
fastighetsavdelning per juli 2018. 
Ytterligare ytor, främst områden vid 
Lantmännen och västra hamnområdet, 
lämnandes till fastighetsavdelningen vid 
årsskiftet. 

Under 2019 förväntas ytterligare 
områden att återföras till Ystads 
kommun, varför diskussion har 
upptagits. 

 

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

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

 

Verka för fler kunder till hamnen och 
företagsetableringar inom arrenderat 
hamnområde 

Detta är ett strategiskt mål som pågår 
över tid. S.k. prospects bearbetas men till 
viss del behöver hamnens infrastruktur 
förändras vilket delvis har påbörjats. 

 

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Bearbetning av beslutande myndigheter 
pågår över tid då detta är en långsiktig 
satsning. Under 2018 bedöms de 
aktiviteter vara utförda som var 
planerade att utföras. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Om möjligt, skapa ett kulturvärde i 
de publika utrymmena. 

Genomförs om möjligt i samband med 
projekt drivna av infrastrukturägaren. I 
och med beslut om att bygga två nya 
färjelägen i yttre hamnen bedöms detta 
vara ett åtagande som rymmer över flera 
verksamhetsår men för 2018 vara 
uppfyllt. 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Säkerhetsställa hamnens framtid Under hösten 2018 fattades ett politiskt 
beslut om att bygga två nya färjelägen i 
yttre hamnen. Bolaget har ett 
ägardirektiv som reglerar vision 2030 ska 
följas. Delmål för 2018 bedöms därför 
vara uppfyllt, dock är detta är mål som är 
pågående över lång tid. 

 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Projektet skulle varit klart under Q4 
2017 men blev framskjutet under 2018 
och är ännu inte avslutat. Tolkningsfråga 
har uppstått mellan Ystads kommun och 
hamnbolaget vem som enligt lag är 
skyldig att ta emot och hantera 
avfallsvattnet. Bolaget genomför nu, för 
att överhuvudtaget komma vidare i 
frågan, en utredning för att klargöra hur 
svart/gråvatten ska tas om hand. Som 
det ser ut nu är hamnbolaget skyldigt att 
ta emot men det finns ingen att lämna 
det vidare till. 

 

Upprätta interna rutiner för 
driftsstörning/avvikelserapportering 

Det långsiktiga målet är att förbättra och 
skapa ordentliga processer för 
avvikelsehantering och eventuella 
driftsstörningar. Under 2018 har arbetet 
påbörjats och beräknas pågå över 2019. 

 

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Löpande kompetensutveckling Pågår löpandes över verksamhetsåren 
genom olika insatser emot personal och 
organisation år för år. Under 2018 var 
målsättningen att anställa en individ med 
HR-ansvar inom bolaget, vilket nu är 
gjort. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Projektet skulle varit klart under Q4 
2017 men blev framskjutet under 2018 
och är ännu inte avslutat. Tolkningsfråga 
har uppstått mellan Ystads kommun och 
hamnbolaget vem som enligt lag är 
skyldig att ta emot och hantera 
avfallsvattnet. Bolaget genomför nu, för 
att överhuvudtaget komma vidare i 
frågan, en utredning för att klargöra hur 
svart/gråvatten ska tas om hand. Som 
det ser ut nu är hamnbolaget skyldigt att 
ta emot men det finns ingen att lämna 
det vidare till. 

 

100% fossilfritt fordonsbränsle, där 
det är möjligt. 

Fordonsparken byts ut efterhand som 
nya upphandlingar görs samt där det är 
tekniskt möjligt att de byts ut. Alla 
fordon som var tänkta att bytas under 
2018 har byts ut. En del fordon och i 
synnerhet arbetsmaskiner återstår. 

 

Byte av samtliga 
fordon/arbetsmaskiner 

Pågår löpande över tid där det är möjligt. 
Upphandlingskrav emot miljö finns på 
plats inom organisationen. Men vissa 
typer av fordon och maskiner i 
hamnverksamheten kan ännu inte enbart 
köras fossilbränslefritt. Under Q2 2018 
levererades bolagets nya el-shuttlebus. 
Årets planerade investeringar emot 
fordonsparken är genomförda. Alla 
fordon som var tänkta att bytas under 
verksamhetsåret har bytts ut till 
miljövänligare fordon. 

 

Egenproducerad el, exempelvis 
solpaneler. 

Det långsiktiga målet är att byggnaderna 
HB05 & HB08 skall vara 
självförsörjande med solceller. Översyn 
kring detta har påbörjats under 2018 och 
beräknas pågå in i 2020. 

 

Solceller till skyltar etc. Det långsiktiga målet är att skapa 
belysning till trafik- och 
hänvisningsskyltar genom att använda 
solceller. Översyn kring detta har 
påbörjats under 2018 och beräknas pågå 
till utgången av 2019. 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Påverka ägarna för att möjliggöra en 
utveckling av hamnen. 

Ett långsiktigt mål som pågår över tid. 
Fortsatta grundliga diskussioner behövs 
kring vilka ägardirektiv som ska gälla för 
bolaget och dess fortsatta utveckling. 
Små delmål är uppfyllda under 2018. 

 

Minska antalet leverantörer inom 
samma område 

Arbetet har påbörjats under 
verksamhetsåret genom att identifiera 
alla bolagets leverantörer och att skatta 
dessa utefter uppsatta kriterier. Antalet 
aktiva leverantörer har minskats och det 
var initialt målet för verksamhetsåret. 
Under 2019 fortsätter arbetet med att 
klassificera dessa. 

 

Fler antalet upphandlingar/ramavtal 
gemensamt med kommunen 

Sedan början av 2018 nyttjar bolaget 
koncernens upphandlingstjänst, varvid 
uppstartade upphandlingar 
sammanlänkas med övriga delar av 
kommunens förvaltningar och/eller 
bolag. Det har inneburit en stor 
avlastning för bolagets administrativa 
enhet samt att de nya leverantörsavtal 
som tecknas är väl förankrade i 
verksamheten. 

Under 2019 vill bolaget få det inskrivet 
att Ystad Hamn alltid skall finnas med 
vid pågående upphandlingar för att på så 
vis stärka delaktigheten och att det skall 
vara en naturlig del av 
upphandlingsprocessen. 

 

Tydligare kvalitets- och miljökrav vid 
upphandlingar 

Bolaget har som mål att det skall vara 
standard vid förfrågningsunderlaget 
angående kvalité och miljökrav emot 
leverantörerna. En struktur för hur det 
skall kunna se ut är under bearbetning 
och förväntas vara klart under 2019. 

 

100% LED-belysning där det är 
möjligt 

Arbetet påbörjades under 2018 att 
identifiera i första hand de byggnader 
och belysningsstolpar som är aktuella. 
Arbetet försenades pga. arbetet med 
överlämnandet av arrenderade områden. 
Så gott som alla ljuskällor bedöms vara 
utbytta till LED-källor vid utgången av 
2019. 
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13.6 Ystads Teater AB 

Ekonomi 2018 2017 2016 

Medelantal anställda 5 5 6 

Omsättning, mkr 4,2 4,4 3,5 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr -5,1 -4,2 -4,4 

Soliditet 4 5 5 

Nettoinvesteringar, mkr 0,9 4,2 7,4 

Verksamhet 

Ystads teater har ett starkt varumärke, som bidrar till att stärka Ystads varumärke som attraktiv bostadsort 
och kulturstad.Ystad jazzfestival och Shakespeare´s Globe gästspel ger teatern en internationell profil. 
Kammaropera Syds sommaroperett med Rickard Söderberg i spetsen har ett stort nationellt intresse. 
Ystadrevyn har en stark lokal profil. 

Sveriges stora arrangörer tycker att Ystads teater är intressant och lägger allt fler produktioner med stora 
svenska namn. 

SVT visade Läderlappen i november och Sveriges Radion sände två konserter direkt under jazzfestivalen 
och 15 i efterhand. 

Teatern har haft ett mycket varierande utbud, som uppskattats av besökarna. 10 utsålda föreställningar 
talar sitt sydliga språk. 
Musikunderhållning dominerar verksamheten. Utbudet är varierat och attraherar alla åldersgrupper. 

Teater med drama och klassiska skådespel utgör en mindre del. Shakespeare´s Globe dominerar med högt 
besökartal medan svensk teater samlar en mycket begränsad skara. 

De stora produktionerna dominerar med Ystad jazzfestival, Kammaropera Syds sommaroperett och 
Ystadrevyn liksom "nära"konserterna. De står för 1/3 av årets besökare och är en viktig intäktskälla. 

Ekonomi 

Ystads Teater redovisar ett negativt utfall på 0,3 mkr vilket ger ett negativt resultat jämfört med budget 
med motsvarande belopp. Administrations- och fastighetsverksamheten redovisar ett resultat i nivå med 
budget. Teaterverksamheten har haft ett mycket bra år och redovisar ett utfall på 0,8 mkr vilket positivt 
avviker mot budget med 0,2 mkr. Caféverksamheten redovisar ett negativt utfall 0,2 mkr vilket negativt 
avviker mot budget med 0,4 mkr. Omsättningen har varit rekordhög men har inte kunnat täcka ökade 
personal- och varukostnader. 

Investeringar 

Under året har 0,6 mkr investerats i den södra och östra fasaden. Övriga investeringar inkluderar 
brandskydd 0,1 mkr och sprinklerhuvuden 0,1 mkr. 

Framtid 

Fastigheten har fortsatt stort behov av underhållsåtgärder. Under 2019 kommer ventilationen att 
renoveras vilket kommer att påverka det inre underhållet invändigt.  Först när detta är klart kan det inre 
underhållet påbörjas. 

Utvändigt är det nödvändigt att det löpande underhållet fortsätter. Altanen på teaterns södra sida skall 
renoveras under 2019 och därefter är det möjligt att renovera väggen i anslutning till altanen. 

Långsiktigt är det nödvändigt att renovera väggarna i foajén på Parkett och Nedre Raden liksom 
trappuppgångarna till Övre Raden. På samma sätt är det nödvändigt att inom några år renovera 
vestibulens golv. 

Den yttre miljön runt teatern är inte i nivå med den vackra byggnaden och det krävs omfattande åtgärder. 

Verksamheten på scenen fortlöper bra och är eftertraktad av artister och agenter, såväl nationellt som 
internationellt. 



Årsredovisning 2018 116(148) 

Annat av betydelse 

För att kunna hantera avfall på ett miljövänligt sätt behövs det ett miljöhus och särskilda byggåtgärder i 
caféköket. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Attraktivt utbud av evenemang med 
hög kvalité 

Under jazzfestivalen var det 5 konserter 
med stora internationella artister. 
Shakespeare´s Globe spelade 3 olika 
pjäser. 
Under året har sammanlagt 18 
föreställningar varit utsålda. Tre 
festivaler genomförda. 

 

Vårda teaterbyggnaden Följer underhållsplan, underhåll av södra 
och östra fasaden genomförd. 
Uppdatering av hissen genomförd. 

 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 

Tillgänglig teater för 
funktionshindrade 

Vissa åtgärder vidtagna m a a 
handikapprådets påpekade brister. 

 

Scenen tillgänglig för skolan Under året har 40 st föreställningar 
genomförts med skolelever som 
åskådare. Malmö musikhögskola ar 
genomfört en föreställning och Nova 
akademien i Simrishamn en föreställning. 

 

Tillgänglig teater för filminspelning Under året har det skett tre 
filminspelningar varav den ena med 
Läderlappen visast på SVT 2. 

En skivinspelning samt diverse 
fotografering till skivomslag m m. 

 

Erbjuda ett utbud som attraherar 
barn och ungdomar 

Tre familjeföreställningar genomförda 
samt 4 barnföreställningar på scenen. 

 

Påbörja utveckling mot en opera 
akademi 

Ej genomfört p g a brist på resurser.  

Medverka i integrationsarbete Två ensamkommande flyktingbarn är 
timanställda. 

 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Bredda teaterns utbud till 
omfatta  arrangemang som tilltalar 
även gymnasieelever 

Arrangemang som attraherar 
gymnasieelever. Dels Ken Ring men 
också en föreställning genom 
Kulturnämnden. 

 

Anställa ungdomar på timmar vid 
olika evenemang 

Teatern erbjuder sommarjobb till 6 
skolungdomar. Över året har 20 
ungdomar varit timanställda 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Kompetensutveckla personalen för 
att bland annat minska sårbarheten i 
företaget 

Teatern har få anställda och är extrem 
känsliga för sjukdomar, semestrar och 
annan frånvaro. Det är därför 
nödvändigt att ständigt arbeta med att 
bredda personalens kompetens så att de 
kan ersätta varandra. 

 

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Inför ökad grad av källsortering Köket i caféet har begränsat utrymme 
och kräver särskilda åtgärder för att öka 
källsorteringen. Det finns i dag inget 
ordentligt miljöhus för att omhänderta 
avfallet. 

 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Det årliga resultatet skall vara 0. Teatern redovisar ett negativt resultat på 
260 tkr och uppnår inte målet om ett 
nollresultat. Avvikelsen från 0-
prognosen efter 2:a tertialet beror delvis 
på en kostnad som var bokförd på 
balansräkningen. Det innebar en 
differens på dryga 100 tkr. 
Underskottet hänför sig till underskott i 
teatercaféet. Försäljningen var rekordstor 
men löne- och varukostnaden kunde inte 
hållas nere. Från 2019 införs förändrade 
rutiner vad gäller personalplanering 
dessutom blir det en prisjustering. 
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13.7 AB Ystads Saltsjöbad 

Ekonomi 2018 2017 2016 

Medelantal anställda 1 1 1 

Omsättning, mkr 17,0 16,7 16,7 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 3,9 3,8 3,6 

Soliditet 23 22 18 

Nettoinvesteringar, mkr 2,9 -0,7 -0,3 

Verksamhet 

Renovering av flertalet rum pågår både inom Sea Side och East Side. Utöver detta har följande 
genomförts: 

 ommålning utvändig pool 

 ombyggnad ventilationsanläggning Silver Suite 

 omläggning av yttertak på Silver Suite 

 utbyte av ventilationsaggregat West Side 

 uppfräschning av entré till reception och huvudbyggnad West Side 

Ekonomi 

Periodens resultat är bättre än budget främst beroende på att underhållskostnaderna inte kan utföras jämnt 
över tid. Arbetet utföres med hänsyn till operatörens beläggning som är mycket hög. Även 
indexuppräkning av avtalet påverkar resultatet positivt. 

Lånebilden har också ändrats vilket har medfört lägre räntekostnader. 

Investeringar 

Utredning om huruvida solceller kan placeras på taket över Silver Suite. 

Befintligt KNX-system har byggts ut för att kunna klara gasläckor med mera. 

Framtid 

Tillbyggnader med mera enligt långtidsplan. 

Påbyggnad av konferens Bolsa Beach är på skisstadiet. 

Måluppfyllelse 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 

Möjliggöra för fler arbetstillfällen och 
på det sättet förmå arbetstagarna att 
bosätta sig i kommunen. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 

Stimulera vår hyresgäst som är en 
arbetsgivare med många anställda i 
de lägre åldersskikten 
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 

Bidra till att kultur- intressen bevakas   

En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 

Verka för att kraven som kan ställas 
på bolaget bevakas. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 

Sänka energiförbrukningen.   

Miljöanpassning   

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 

Balansera utgifterna   
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13.8 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 

Ekonomi 2018 2017 2016 

Medelantal anställda 51 46 46 

Omsättning, mkr 68,1 67,1 66,3 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr -4,5 -0,9 1,3 

Soliditet 13 23 24 

Nettoinvesteringar, mkr 2,5 2,5 1,9 

Verksamhet 

Under februari/mars drabbades SÖRF:s kommuner av ett intensivt snöoväder. Detta medförde att 
beredskapen på de större stationerna höjdes under ett antal dagar. RiB-personalen 
(Räddningstjänstpersonal i Beredskap) hade under vissa tidpunkter beredskap på brandstationen då det var 
problem att ta sig fram. Personalnumerären höjdes på två av stationerna för att kunna bemanna SÖRF:s 
bandvagnar samtidigt som pågående insats. 

Som ett led i att förbättra och utveckla nyanställningsprocessen genomfördes under augusti månad en 
inspirationskväll för kvinnliga intressenter för rollen som RiB. 17 visade intresse för detta tillfälle och av 
dessa kom åtta kvinnor för att prova på olika arbetsrelaterade moment samt de tester som är knutna till 
yrkesrollen. 

Den 22 juli åkte fyra brandmän, en styrkeledare och ett yttre befäl till Gävleborg för att hjälpa till att 
bekämpa skogsbränderna som härjade på flera ställen i länet. Personalen arbetade i fyradagarsintervaller 
där arbetspassen var långa. Det var framför allt skapande av begränsningslinjer och ledningsstöd som var 
de primära arbetsuppgifterna. Totalt deltog 12 personer från SÖRF i arbetet med skogsbränderna. 

Under 2018 har SÖRF utbildat 2 650 personer i brandkunskap, hjärt- och lungräddning, systematiskt 
brandskyddsarbete och heta arbete. Förbundet har haft en stor efterfrågan av externutbildning. SÖRF har 
även informerat 5 300 personer om brandkunskap och säkerhet i hemmet. Alla elever i 
medlemskommunerna i åk 2, 5 och 8 fick under 2018 besök av SÖRF. 

Verksamhetsmål Utfall 2018 Uppnått målet? 

Antal utbildade och informerade. Median Sverige 
37/1000 inv. 

53 Ja 

Antal tillsyner enligt LSO. Median Sverige 2,0/1000 
inv. * 

1,6 Nej 

Antal inträffade arbetsskador//tillbud/riskobservation. 
Färre än 10. 

8 Ja 

Responstid för räddningstjänst, tid från 112 samtal till 
första resurs är på plats. Median Sverige 12,1 min. 

11,5 Ja 

Färre antal larm trafikolycka än tidigare år. 203 Nej 

Färre antal larm brand i byggnad än tidigare år. 96 Nej 

Färre antal automatlarm än tidigare år. 238 Ja 

* I det förebyggande arbetet har antalet tillsynsförättare varit färre och genererat lägre utfall än föregående 
år. 

Finansiella mål Utfall 2018 Uppnått målet? 

Det egna kapitalet ska vara> 0. 5 695 Ja 

Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella 
kostnader ska vara> 0. 

-4 504 Nej 
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Ekonomi 

Återställandet av särskild avtalspension för yrkesgruppen yttre befäl har haft en stor resultatpåverkan. 
Yttre befälen omfattas av samma avtal som övrig operativ personal och ska ha möjlighet att gå i pension 
vid 58 år. Individlistans felaktigheter har uppdagats och rättats till för att SÖRF som arbetsgivare ska 
uppfylla sina arbetsrättsliga åtaganden. Den totala budgetavvikelsen för pensioner blev -4 560 tkr. 

Framtid 

Det råder en ökad brist på RiB (Räddningstjänstpersonal i Beredskap) i SÖRF. RiB är ryggraden i svensk 
räddningstjänst och på många mindre orter är det den avgörande faktorn mellan liv och död. Konsten att 
kombinera familj/fritid och arbete börjar bli alltmer problematiskt. Ett problem är att människor inte 
arbetar på orten där de bor. Någon kortsiktig lösning finns inte. Kan medlemskommunerna eventuellt ta 
ansvar för kombinationstjänster. 

Mängden sjukvårdslarm som räddningstjänsten åker på är fortsatt hög. Region Skåne bör skyndsamt hitta 
en transportlösning på alla transporter som genomförs varje dygn inom Skåne utan att behöva belasta 
akutambulanser med dessa enklare uppdrag. Upptagna akutambulanser innebär att det är SÖRF som står 
för akutsjukvårdsberedskapen när området är tomt på lediga ambulanser. 

Brandskyddskontrollen tillhör från och med 2019 organisatoriskt den förebyggande enheten. Anledningen 
är att all myndighetsutövning ska vara under samma tak. Brandskyddskontrollanterna har under året 
genomfört 4 070 brandskyddskontroller. På sikt kommer förbundet säkerställa brandskyddsinformationen 
gällande vikten av brandvarnare, brandfilt och handbrandsläckare i hemmet. 
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13.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ekonomi 2018 2017 2016 

Medelantal anställda 17 17 18 

Omsättning, mkr 14,5 14,3 13,7 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, mkr 0,0 0,1 0,1 

Soliditet 57 55 48 

Nettoinvesteringar, mkr 0,1 1,2 0,2 

Verksamhet 

Arbetet med Castor fortsätter liksom arbetet för ett digitalt arbetssätt. I augusti påbörjades arbetet med att 
gå igenom arbetsprocesser för att bygga E-blanketter. Hållbarhetsfolder för en bättre miljö är upprättad 
och bygger på små tankar som alla kan ta till sig för ett bättre miljöarbete. 

Direktionen tog under året beslut på att stärka varumärket och att arbeta för att ha kunden i centrum. För 
att utveckla personalen med ett förändrat arbetssätt som bygger på medarbetarskap och ett starkt 
varumärke har en konsult anlitats som kommer att arbeta med förbundet under ett års tid. 

Direktionen tog under våren beslut om en påminnelsetjänst vid tidsbegränsade beslut och inför bokade 
inspektioner och första kontrollbesöket vid nyregistrering av livsmedelsanläggning. En tjänst med SMS-
påminnelse inför platsbesök har införskaffats och kommer börja användas under 2019. 

Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun, en intern grupp som 
arbetar mot näringslivet, där miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla. 

Under hösten har ett nytt hyresavtal upprättats som gäller från februari 2019 eftersom överförmyndarna 
kommer att dela lokaler med förbundet. När det gäller alkoholenhetens eventuella övergång till 
miljöförbundet så har det fortfarande inte tagits något beslut i frågan. 

Under året har det utförts 2 200 riskinventeringar och 160 inventeringar av enskilda avlopp och 1 363 
inspektioner/kontroller. Fördelningen av inspektioner/kontroller är följande: 489 kontroller med stöd av 
livsmedelslagen, 51 inspektioner av tobak-, öl och receptfria läkemedel, 372 inspektioner på hälsoskydd, 
271 inspektioner på lantbruk och 208 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet med stöd av 
miljöbalken. 

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 spridning av 
bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar, campingar, gruppboende samt kontrollköp av tobak och 
alkohol. 

Samtliga mål som satts upp både vad gäller ekonomiskt mål och verksamhetsmål är uppfyllda. 

Verksamhetsmål Utfall 2018 

Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med hög 
grad av tillgänglighet. Uppfyllt 

Verksamheten ska effektivisera sin tillsynsverksamhet Uppfyllt 

  

Finansiella mål Utfall 2018 

Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar på ett 
positivt resultat. 52 %, 3 tkr 

Ekonomi 

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 3 tkr och en självfinansieringsgrad på 
52 %. 2015 togs beslut att förbundets ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetalda 
medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgifterna. 
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Eftersom förbundet redovisar ett positivt resultat som understiger 1 % av medlemsavgifterna kommer 
ingen återbetalning av medlemsavgifterna avseende 2018 göras. 

På intäktssidan, exklusive medlemsavgifter, redovisar årsavgifterna ett budgetneutralt utfall. Timavgifterna 
redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,3 mkr. Avvikelserna finns främst inom 
verksamheterna lantbruk och avlopp. Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,1 mkr. 
Sammanlagt avviker intäkternas utfall med 3 % jämfört med budget. 

Personalkostnaderna uppgår till 10,3 mkr, vilket är en negativ budgetavvikelse på 0,2 mkr motsvarande 
2 % av personalbudgeten. Avvikelsen beror på en ökning av engångspremien till KPA på 0,3 mkr 
(inklusive särskild löneskatt) jämfört med 2017. KPA förklarar att ökningen till största del är hänförligt 
den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP. Övriga kostnader redovisar ett överskott mot budget på 
0,4 mkr vilket bland annat beror på att de budgetmedel som var avsatta till direktionens förfogande inte 
använts samt positiva budgetavvikelser inom konsultation, IT och leasing. Förändring av 
semesterlöneskulden gav en positiv resultateffekt på 0,1 mkr. Årets avskrivningar är i nivå med budget. 

Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-hetsmässiga 
mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. Resultatet är positivt och 
det finns inga underskott att återställa från tidigare år. 

Framtid 

Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är angeläget 
om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet vill vara ett förbund som ligger i framkant 
och vara den myndighet man själv vill möta med ett starkt varumärke genom att se över effektiviteten i 
myndighetsutövningen och ha ett positivt bemötande. Hemsidan kommer därför kontinuerligt uppdateras 
med information och rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla de nationella miljömålen med att 
anpassa sin myndighetsutövning. 

Direktionen på miljöförbundet har tagit beslut om tre mål som förvaltningen kommer att arbeta mot. 
Dessa mål är: 

 Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en hög grad av tillgänglighet. 

 Tillsynen ska vara effektiv och värdeskapande 

 Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. 

Direktionen har tillsammans med förvaltningen tagit fram några verksamhetsområden som är 
fokusområde under 2019 och ingår under målet ”tillsynen ska vara effektiv”. Dessa är: 

 Städrutiner på skolor 

 Fastighetsägare 

 Hygientillsyn på hudvård, frisörer, nagelbyggare och gym 

 Fokus på spårbarhet, redlighet och fusk inom livsmedelsområdet 

 Växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde på C-klassade lantbruk 

 Vattenverk 

 Reningsverk och bräddningar 

 Direktutsläpp av enskilda avlopp 

 Avfallsförebyggande genom tillsyn och information 

 Myndighetsmål för livsmedelskontrollen 

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att förbundet framöver ser var 
resurser bör läggas, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv och skriva rapporter som blir tillgängliga 
för medborgarna samt dela kunskap av tillsynsbesöken. Även fortsättningsvis utförs inspektioner och 
kontroller på ett coachande sätt. 

Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och det uppdrag förbundet har från 
medlemskommunerna, det vill säga myndighetsutövning. 

Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att miljöförbundet 
har ett gott framtidsperspektiv. 
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14 Räkenskaper 

Resultaträkning (mkr) 

Resultaträkning (mkr)  Koncernen Kommunen 

  2018 2017 2018 2017 

Verksamhetens intäkter Not 1 1 121,2 1 049,1 738,1 690,5 

Verksamhetens kostnader Not 1 -2 401,5 -2 218,8 -2 152,1 -2 008,1 

Avskrivningar Not 2 -225,6 -207,5 -155,0 -142,2 

Verksamhetens nettokostnader  -1 505,9 -1 377,2 -1 569,0 -1 459,8 

Skatteintäkter Not 3 1 294,5 1 267,7 1 294,5 1 267,7 

Generella stadsbidrag och utjämning Not 4 245,8 223,4 245,8 223,4 

Finansiella intäkter Not 5 8,4 4,0 49,3 34,2 

Finansiella kostnader Not 6 -22,5 -27,7 -21,9 -27,1 

Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt  20,3 90,2 -1,3 38,4 

Skatt  -5,4 -13,4 - - 

Årets resultat Not 7 14,9 76,8 -1,3 38,4 
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Kassaflödesanalys (mkr) 

Kassaflödesanalys (mkr)  Koncernen Kommunen 

  2018 2017 2018 2017 

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster  20,3 90,2 -1,3 38,4 

Justering för av- och nedskrivningar  224,6 207,0 155,0 142,2 

Ökning/minskning avsättningar Not 8 -0,4 12,0 -0,4 1,7 

Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg Not 9 -0,7 -2,9 -0,7 -3,0 

Skatt  -5,4 -13,4 - - 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  238,4 292,9 152,6 179,3 

      

Ökning/minskning kortfristiga 
fordringar  -17,3 16,2 -36,1 36,9 

Ökning/minskning förråd o 
exploateringsfastigheter  -32,8 -41,2 -29,8 -41,1 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  49,1 44,8 39,0 13,6 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  237,4 312,7 125,7 188,7 

      

Investeringsverksamheten      

Bruttoinvesteringar i materiella 
anläggningstillg  -378,2 -389,1 -249,4 -245,7 

Försäljning av materiella anläggningstillg Not 10 0,7 3,4 0,7 3,1 

Bruttoinvesteringar i finansiella 
anläggningstillg  - -0,1 - 0,0 

Omklassificering av finansiella 
anläggningstillg Not 10 -8,1 - -8,1 - 

Försäljning av finansiella anläggningstillg Not 10 - 0,1 - - 

Erhållna investeringsbidrag o övriga inv 
inkomster  0,1 0,0 0,1 0,0 

Förändring finansiell leasing  0,7 0,8 1,0 0,8 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -384,8 -384,9 -255,7 -241,8 

      

Finansieringsverksamheten      

Förändring långfristig skuld  118,5 59,1 127,5 129,5 

Ökning/minskning långfristiga fodringar Not 11 1,1 -0,3 -25,0 -90,0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  119,6 58,8 102,5 39,5 

      

Årets kassaflöde  -27,8 -13,4 -27,5 -13,6 

Likvida medel vid periodens början  66,2 79,6 65,5 79,1 

Likvida medel vid periodens slut  38,4 66,2 38,0 65,5 
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Balansräkning (mkr) 

Balansräkning (mkr)  Koncernen Kommunen 

  2018 2017 2018 2017 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggn o tekn anläggn Not 12 4 200,4 4 066,0 2 682,6 2 595,3 

Maskiner och inventarier Not 13 271,4 252,2 75,7 68,7 

Summa materiella anl.tillgångar  4 471,8 4 318,2 2 758,3 2 664,0 

Finansiella anläggningstillgångar      

Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm Not 14 17,6 10,2 43,3 36,2 

Långfristiga fordringar Not 15 14,2 15,3 1 429,1 1 404,1 

Summa finansiella anl.tillgångar  31,8 25,5 1 472,4 1 440,3 

Summa anläggningstillgångar  4 503,6 4 343,7 4 230,7 4 104,3 

      

Omsättningstillgångar      

Exploateringsfastigheter  84,9 55,2 84,9 55,2 

Förråd  8,6 5,7 - - 

Fordringar Not 16 258,5 235,8 343,9 305,5 

Kortfristiga placeringar Not 17 - 5,4 - 5,4 

Kassa och bank  38,4 66,2 38,0 65,5 

Summa omsättningstillgångar  390,4 368,3 466,8 431,6 

SUMMA TILLGÅNGAR  4 894,0 4 712,0 4 697,5 4 535,9 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital      

Eget kapital  1 633,5 1 556,7 1 489,8 1 451,4 

varav avsatt till resultatutjämningsreserv  123,5 123,5 123,5 123,5 

Årets resultat  14,9 76,8 -1,3 38,4 

Summa eget kapital Not 18 1 648,4 1 633,5 1 488,5 1 489,8 

      

Avsättningar      

Avsättn för pens o liknande förplikt  35,8 34,4 29,2 29,6 

Övriga avsättningar  75,1 76,9 - - 

Summa avsättningar Not 19 110,9 111,3 29,2 29,6 

      

Skulder      

Långfristiga skulder Not 20 2 627,5 2 509,0 2 594,2 2 466,8 

Kortfristiga skulder Not 21 507,2 458,2 585,6 549,7 

Summa skulder  3 134,7 2 967,2 3 179,8 3 016,5 

S:A EGET KAPITAL O SKULDER  4 894,0 4 712,0 4 697,5 4 535,9 
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Ställda panter o ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser, KPA Not 22 524,1 546,5 524,1 546,5 

Privata medel Not 23 0,0 0,0 0,0 0,0 

Leasingåtaganden Not 24 41,3 38,5 40,3 37,7 

Borgens- och övriga ansvarsförb. Not 25 2 488,2 2 449,8 2 521,2 2 492,0 

Ställda säkerheter Not 25 0,2 0,2 - - 

Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader 

Koncernen    Kommunen 

Andel efter 
elimineringar Intäkter Kostnader  Intäkter och kostnader är exklusive interna poster. 

Ystads kommun 675,2 2 093,8  I nettokostnaderna ingår vinst vid avyttring av 

Koncernen Ytornet 425,0 278,7  anläggningstillgångar med 0,7 mkr inklusive 

Kommunalförbund 21,0 29,0  affärsdrivande verksamheter. 

Summa 1 121,2 2 401,5   

    

I kostnaderna ingår förändring av 
pensionsavsättning samt årets avgiftsbestämda 
ålderspension med 45,0 mkr och kostnader för 
särskild löneskatt avseende dessa pensioner med 
10,6 mkr. För pensionsförsäkringar avseende 
förmånsbestämd ålderspension mm har redovisats 
17,3 mkr och löneskatt för dessa med 4,8 mkr. 
Pensionsutbetalningar till dagens pensionärer har 
redovisats med 28,1 mkr, för visstidspensioner 
0,7 mkr samt löneskatt för dessa utbetalningar med 
7,4 mkr. 

Not 2 Avskrivningar 

Koncernen  Kommunen 

Beloppet utgörs av Ystads kommuns avskrivningar 
på 155,1 mkr. Koncernen Ytornets avskrivningar 
68,9 mkr samt Kommunalförbunden 1,6 mkr.  

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka 
beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde samt nedskrivningar. Årets 
kostnad grundas på färdigställda investeringar t o m 
år 2018. 

Not 3 Skatteintäkter 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Kommunalskatt 1 300,6 1 272,1  1 300,6 1 272,1 

Slutavräkning 2018 (2017) -1,8 -5,9  -1,8 -5,9 

Slutavräkning 2017 (2016) -4,3 1,5  -4,3 1,5 

Summa 1 294,5 1 267,7  1 294,5 1 267,7 
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Not 4 Generella statsbidrag och utjämning 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Inkomstutjämningsbidrag 236,2 217,5  236,2 217,5 

Utjämningsavgift för kostnadsutjämning -60,3 -60,6  -60,3 -60,6 

Regleringsbidrag/avgift 4,7 -0,3  4,7 -0,3 

Utjämningsavgift LSS -13,6 -16,0  -13,6 -16,0 

Stöd enligt regeringsbeslut med anledning av 
flyktingsituationen 11,5 12,8  11,5 12,8 

Övriga bidrag från staten, Boverket 3,2 9,6  3,2 9,6 

Kommunal fastighetsavgift 64,1 60,4  64,1 60,4 

Summa 245,8 223,4  245,8 223,4 

Not 5 Finansiella intäkter 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Ränta på utlämnade lån 0,1 0,2  19,1 22,3 

Ränta på likvida medel 8,1 3,7  8,0 3,6 

Utdelning aktier i andelar/från koncernen 
Ytornet  -  22,0 8,0 

Dröjsmålsräntor 0,2 0,1  0,1 0,1 

Borgensavgifter  -  0,1 0,2 

Summa 8,4 4,0  49,3 34,2 

Not 6 Finansiella kostnader 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Ränta på lång- och kortfristiga skulder 20,5 25,7  20,1 25,3 

Ränta på pensionsskuld 0,9 0,8  0,8 0,7 

Övriga finansiella kostnader 1,1 1,2  1,0 1,0 

Summa 22,5 27,7  21,9 27,1 

      

   

Kostnader för upplupna räntor 
på långfristiga skulder uppgår till 
10,7 mkr (9,6 mkr). Bokföring av 
intern ränta under byggnadstiden 
har minskat räntekostnaden med 
1,7 mkr (1,2 mkr). 
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Not 7 Årets resultat 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 14,9 76,8  -1,3 38,4 

varav realisationsvinster netto -0,7 -2,9    

Realisationsvinster exkl affärsdrivande    -0,7 -2,4 

Justerat resultat    -2,0 36,0 

Not 8 Ökning/minskning avsättningar 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Ingående värde 111,3 99,3  29,6 27,9 

Årets förändring exkl visstidspens etc 1,9 2,3  0,5 2,1 

varav räntekostnad 0,7 0,6  0,6 0,5 

varav utbetalningar -1,4 -1,5  -1,2 -1,2 

Årets förändring visstidspension o särskild 
avtalspension enl ök -0,8 -0,8  -0,8 -0,8 

varav räntekostnad 0,0 0,0  0,0 0,0 

varav utbetalningar -0,3 -0,7  -0,3 -0,7 

Årets förändring särskild löneskatt 0,3 0,3  -0,1 0,3 

Skatt obeskattade reserver mm -1,8 10,2    

Utgående värde 110,9 111,3  29,2 29,6 

Not 9 Avyttring anläggningstillgångar 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Reavinst/förlust vid avyttring av fastigheter, 
mark etc -0,7 -2,3  -0,7 -2,3 

Reavinst/förlust vid avyttring av maskiner, 
inventarier etc 0,0 -0,6  0,0 -0,7 

Reavinst/förlust vid avyttring av finansiella 
anl.tillgångar - -  - - 

Summa -0,7 -2,9  -0,7 -3,0 
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Not 10 Försäljning/omklassificering av anläggningstillgångar 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Lantegendomar 0,7 -  0,7 - 

Bostads- och affärshus - 1,6  - 1,6 

Verksamhetsfastigheter - 0,7  - 0,7 

Fastigheter för annan verksamhet mm - 0,1  - 0,1 

Maskiner, inventarier, transportmedel - 1,0  0,0 0,7 

Aktier och andelar - 0,1  - - 

Summa 0,7 3,5  0,7 3,1 

      

   

Omklassificering från kortfristig 
placering till finansiell 

anläggningstillgång. 

Not 11 Ökning/minskning långfristiga fordringar 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Uppskjuten skatt - -0,2  - - 

Minoritetsandel koncernintern utlåning 1,1 -0,1  - - 

AB Ystadbostäder  -  -30,0 -35,0 

AB Ystads Saltsjöbad  -  10,0 - 

Ystad Energi AB  -  5,0 -65,0 

Ystad Industrifastigheter AB  -  -10,0 12,0 

Ystads Teater AB  -  - -2,0 

Summa 1,1 -0,3  -25,0 -90,0 
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Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Ingående anskaffningsvärde 6 282,7 5 961,5  4 102,4 3 892,1 

Omklassificering 85,3 6,1   - 

Inköp under året 286,9 264,9  221,6 213,2 

Försäljning/utrangering -33,2 -3,8  -26,4 - 

Nedskrivning  -2,9   -2,9 

Pågående arbeten -48,6 56,9   - 

Utgående ack anskaffningsvärde 6 573,1 6 282,7  4 297,6 4 102,4 

      

Ingående avskrivningar -2 216,6 -2 037,0  -1 507,1 -1 384,6 

Omklassificering  -14,1   - 

Försäljning/utrangering 31,2 2,0  26,4 - 

Nedskrivning  1,2   1,2 

Årets avskrivningar -187,3 -168,8  -134,3 -123,7 

Utgående ack avskrivningar -2 372,7 -2 216,7  -1 615,0 -1 507,1 

      

Utgående restvärde 4 200,4 4 066,0  2 682,6 2 595,3 

      

Specifikation      

Markreserv    53,1 52,4 

Verksamhetsfastigheter    1 158,9 1 140,6 

Fastigheter affärsverksamhet    1 129,4 1 102,5 

Publika fastigheter    243,8 218,5 

Fastigheter annan verksamhet    95,5 79,3 

Övriga fastigheter    1,9 2,0 

Summa    2 682,6 2 595,3 

 

  



Årsredovisning 2018 132(148) 

Not 13 Maskiner och inventarier 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Ingående anskaffningsvärde 612,4 550,1  247,2 216,4 

Inköp under året 55,2 71,4  27,8 32,5 

Försäljning/utrangering/omklassificering -6,4 -9,1  -1,8 -1,7 

Utgående ack anskaffningsvärde 661,2 612,4  273,2 247,2 

      

Ingående avskrivningar -360,2 -338,0  -178,5 -163,3 

Försäljning/utrangering/omklassificering 6,0 8,2  1,8 1,6 

Årets avskrivningar -35,6 -30,4  -20,8 -16,8 

Utgående ack avskrivningar -389,8 -360,2  -197,5 -178,5 

      

Utgående restvärde 271,4 252,2  75,7 68,7 

      

Specifikation      

Maskiner    36,8 34,8 

Inventarier    18,7 19,5 

Byggnadsinventarier    - - 

Bilar, transportmedel    18,8 13,3 

Konst    1,4 1,1 

Summa    75,7 68,7 

Not 14 Värdepapper, andelar och bostadsrätter mm 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Aktier och andelar i:      

koncernföretag - -  26,2 26,2 

Kommuninvest 4,9 4,9  4,9 4,9 

Kommunassurans Syd Försäkring 1,3 1,3  1,3 1,3 

Sysav 0,9 0,9  0,9 0,9 

Husbyggnadsvaror HBV för. 0,2 0,2  - - 

Övriga 8,2 0,1  8,2 0,1 

Finansiella leasingtillgångar 2,1 2,8  1,8 2,8 

Summa 17,6 10,2  43,3 36,2 

      

   

Det bokförda andelskapitalet i 
Kommuninvest ekonomisk 
förening uppgår till 4 881 kkr. 
Efter insatsemissioner uppgår 
Ystads kommuns totala 
andelskapital till 25 894 kkr. 
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Not 15 Långfristiga fordringar 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

AB Ystads Saltsjöbad  -  65,0 75,0 

Ystadbostäder AB  -  609,0 579,0 

Ystad Energi AB  -  327,0 332,0 

Ystad Industrifastigheter AB  -  141,0 131,0 

Ystads Teater AB  -  20,0 20,0 

Ytornet AB  -  261,8 261,8 

Kommuninvest 5,3 5,3  5,3 5,3 

Uppskjuten skatt 1,9 1,9  - - 

Minoritetsandel koncernintern utlåning 7,0 8,1  - - 

Summa 14,2 15,3  1 429,1 1 404,1 

Not 16 Kortfristiga fordringar 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Kundfordringar 82,1 98,7  52,3 60,1 

Övriga kortfristiga fordringar 49,5 38,1  117,6 84,2 

Interimsfordringar 126,9 99,0  174,0 161,2 

Summa 258,5 235,8  343,9 305,5 

Not 17 Kortfristiga placeringar 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Aktier i andra företag via gåva - 5,4  - 5,4 

Summa  5,4   5,4 
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Not 18 Eget kapital 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Ingående värde  -  1 489,8 1 451,4 

Årets resultat  -  -1,3 38,4 

Ystads kommun 1 352,5 1 366,9  - - 

Koncernen Ytornet 292,4 261,4  - - 

Kommunalförbund 3,5 5,2  - - 

Summa 1 648,4 1 633,5  1 488,5 1 489,8 

      

Varav årets resultat      

Kommungemensamt    -9,3 30,6 

Hamnfonden    8,0 8,0 

Social investeringsfond    0,0 -0,2 

      

 

Ystad kommuns egna 
kapital är justerat med 
koncernmässiga 
övervärden samt aktier i 
dotterbolag. 

Kommunfullmäktige har under 
tidigare år beslutat att avsätta 
totalt 123,5 mkr till 
resultatutjämningsreserven. 

Not 19 Avsättningar 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Avsättning för pensioner exkl visstid- och 
avtalspensioner* 27,9 25,9  22,6 22,1 

Avsättning för visstidspensioner 0,9 1,7  0,9 1,7 

Avsättning för särskild löneskatt 7,0 6,8  5,7 5,8 

Avsättning för skatter 75,1 76,9  - - 

Summa 110,9 111,3  29,2 29,6 

      

*Inkluderar även förtroendevalda      

Not 20 Långfristiga skulder 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Lån i banker och kreditinstitut 2 590,0 2 478,9  2 556,7 2 436,7 

Skuld för anslutningsavgifter 18,6 11,4  18,6 11,4 

Skuld för investeringsbidrag 11,6 10,8  11,6 10,8 

Investeringsfond 2,8 2,2  2,8 2,2 

Skuld för exploateringsinkomster 2,7 2,8  2,7 2,8 

Skuld för finansiell leasing 1,8 2,8  1,8 2,8 

Summa 2 627,5 2 509,0  2 594,2 2 466,8 
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Not 21 Kortfristiga skulder 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Leverantörsskulder 141,2 122,0  118,8 89,5 

Övriga kortfristiga skulder 107,4 91,5  230,3 242,4 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 258,6 244,7  236,5 217,8 

Summa 507,2 458,2  585,6 549,7 

Not 22 Pensionsförpliktelser mm 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Ingående värde Pensionsförpliktelse KPA 439,8 453,0  439,8 453,0 

Årets förändring -18,0 -13,2  -18,0 -13,2 

varav räntekostnad 9,7 13,2  9,7 13,2 

varav utbetalningar -27,9 -26,5  -27,9 -26,5 

Särskild löneskatt, KPA 102,3 106,7  102,3 106,7 

Summa 524,1 546,5  524,1 546,5 

      

   
Överskottsfondens utgående 
kapital är 0,0 mkr per 181231. 

   

Aktualiseringsgrad för 
beräkningsunderlaget från KPA 
uppgår till 98,0 %. 

Not 23 Privata medel 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

32 kkr (24 kkr) förvaltas av Social omsorg 0,0 0,0  0,0 0,0 

Not 24 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Minimileaseavgifter      

med förfall inom 1 år 41,3 38,5  40,3 37,7 

med förfall inom 1-5 år 129,4 40,3  128,8 40,1 

med förfall senare än 5 år 29,6 0,6  29,6 0,6 

      

   

Leasingavgifter avser inventarier, 
maskiner samt fastigheter och 
redovisas som operationell 
leasing. Leasingkostnaden för 
operationell leasing för året 
uppgick till 42,4 mkr (44,2). 

   
Finansiell leasing redovisas i not 
14. 
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Not 25 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 

  Koncernen Kommunen 

 2018 2017  2018 2017 

Koncerninterna - -  33,2 42,5 

Egnahem och småhus 0,0 0,1  0,0 0,1 

Föreningar 8,5 10,0  8,5 10,0 

Kommuninvest 2 476,7 2 436,7  2 476,7 2 436,7 

Övriga 3,0 3,0  2,8 2,8 

Ställda säkerheter 0,2 0,2  - - 

Summa 2 488,4 2 450,0  2 521,2 2 492,0 

Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och 
landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 404 804 mkr och totala tillgångar till 406 323 mkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 2 691 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 717 mkr. 
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Driftredovisning 

Nämnd/styrelse/förvaltning Intäkt Kostnad Nettokostnad 
Budgetavvik 

netto 

Kommunstyrelse 459,2 -606,7 -147,5 -4,8 

- Överförmyndarnämnd 0,3 -3,6 -3,3 0,1 

- Ledning o Utveckling 47,8 -151,4 -103,6 0,1 

- Hamn 46,7 -38,7 8,0 0,0 

- Kommungemensamt 364,4 -413,0 -48,6 -5,0 

     

Barn- och utbildningsnämnd 402,8 -955,1 -552,3 0,8 

Gymnasienämnd 521,4 -664,5 -143,1 1,0 

Kulturnämnd 7,7 -40,8 -33,1 0,0 

Myndighetsnämnd 7,9 -8,7 -0,8 2,6 

Samhällsbyggnadsnämnd 540,8 -611,3 -70,5 -2,6 

Socialnämnd 227,1 -891,4 -664,3 -31,2 

Revision - -1,1 -1,1 0,1 

Summa 2 166,9 -3 779,6 -1 612,7 -34,1 

Finansiering 1 632,7 -21,3 1 611,4 22,5 

Totalt 3 799,6 -3 800,9 -1,3 -11,6 

Investeringsredovisning 

Nämnd/styrelse/förvaltning Inkomst Utgift Nettoinv 
Budgetavvik 

netto 

Kommunstyrelse - -27,8 -27,8 126,3 

- Ledning o Utveckling - -1,0 -1,0 18,1 

- Hamn - -26,8 -26,8 108,2 

Barn- och utbildningsnämnd - -6,2 -6,2 -0,4 

Gymnasienämnd - -10,7 -10,7 3,4 

Kulturnämnd - -1,2 -1,2 - 

Myndighetsnämnd - - - 0,4 

Samhällsbyggnadsnämnd 0,1 -197,9 -197,8 126,4 

Socialnämnd - -5,6 -5,6 4,6 

Finansiering - - - - 

Summa 0,1 -249,4 -249,3 260,7 

                         

  

Årets största investeringar (mkr)

Nytt LSS-boende 2018 -29,4

Källan -20,4

Regementsgatan -15,8

Planerat fastighetsunderhåll -10,6

Vatten- och avloppsutbyggnad -8,9

Färjeläge 1, bottensäkring -7,7



Årsredovisning 2018 138(148) 

Särredovisning av VA-verksamhet 

Resultaträkning (kkr)  2018 2017 

Verksamhetens intäkter Not 1 96 888 91 386 

Verksamhetens kostnader Not 2 -65 158 -62 795 

Avskrivningar Not 3 -21 908 -20 606 

Verksamhetens nettointäkt/kostnad  9 822 7 985 

Finansiella kostnader Not 4 -9 288 -9 136 

Årets resultat före avsättning till investeringsfond Not 5 534 -1 151 

Avgår till/minskar investeringsfond  534 1 151 

 

Balansräkning (kkr)  2018 2017 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar Not 6 567 979 538 541 

Omsättningstillgångar Not 7 25 872 22 393 

Summa tillgångar  593 851 560 934 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital  - - 

Kortfristiga skulder Not 8 13 509 10 376 

Långfristiga skulder Not 9 580 342 550 558 

Summa eget kapital och skulder  593 851 560 934 

 

Kassaflödesanalys (kkr)  2018 2017 

Årets resultat  534 -1 151 

Justering för av- och nedskrivningar  21 908 20 606 

Vinst/förlust avyttring av anläggningstillgångar  - - 

Medel till/från investeringsfond  -534 1 151 

    

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  21 908 20 606 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -3 479 -3 432 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  3 133 -90 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  21 562 17 084 

    

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar  -50 882 -53 588 

Försäljning/omklassificering av materiella anläggningstillgångar  -464 278 

Investeringsinkomster  - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -51 346 -53 310 

    

Förändring långfristig skuld  29 784 36 226 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  29 784 36 226 

    

Årets kassaflöde  0 0 



Årsredovisning 2018 139(148) 

Not 1 Intäkter 

Verksamhetens intäkter före avsättning till investeringsfond. 

Not 2 Kostnader 

  Andel 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för förvaltningschef 8 % 

Ekonom på ekonomiavdelningen 23 % 

Ekonomiavdelningens kundtjänst 45 % 

Ekonomiavdelningens redovisningsenhet 7 % 

Personalavdelningens lönehandläggare 10 % 

Personalavdelningen 2 % 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för kommunikatör 5 % 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för upphandlare 22 % 

Samhällsbyggnadsnämndens kostnader 8 % 

Not 3 Avskrivningar 

  2018 2017 

Totala avskrivningar 21 908 20 606 

varav avskrivningar på anläggningar 21 146 20 140 

varav avskrivningar på maskiner 32 32 

varav avskrivningar på transportmedel 730 434 

Not 4 Finansiella kostnader 

  2018 2017 

Totala finansiella kostnader 9 287 9 136 

varav kapitalkostnadsränta 8 995 8 860 

varav övriga räntekostnader 292 276 

Not 5 Årets resultat 

Årets resultat avseende VA-verksamheten ingår inte i kommunens totala resultat. Överskott respektive 
underskott förs mot investeringsfonden. 

Not 6 Anläggningstillgångar 

  2018 2017 

Ingående restvärde på anläggningstillgångar 538 541 505 837 

Årets inköp 50 882 53 588 

Årets avskrivningar -21 908 -20 606 

Årets försäljning/utrangering/omklassificeringar 464 -278 

Utgående restvärde på anläggningstillgångar 567 979 538 541 
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Not 7 Omsättningstillgångar 

  2018 2017 

Kundfordringar 22 745 18 758 

Ingående moms 3 127 3 635 

Summa 25 872 22 393 

Not 8 Kortfristiga skulder 

  2018 2017 

Leverantörsskulder 8 634 5 706 

Upplupna semesterlöner 1 028 1 010 

Upplupna sociala avgifter 305 455 

Utgående moms 3 542 3 205 

Summa 13 509 10 376 

Not 9 Långfristiga skulder 

  2018 2017 

Investeringsfond 2 757 2 223 

Skuld anslutningsavgifter 18 649 11 422 

Intern skuld till kommunen 558 936 536 913 

Summa 580 342 550 558 
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Särredovisning av avfallsverksamhet 

Resultaträkning (kkr)  2018 2017 

Verksamhetens intäkter Not 1 23 864 23 759 

Verksamhetens kostnader Not 2 -24 895 -23 681 

Avskrivningar Not 3 -366 -213 

Verksamhetens nettointäkt/kostnad  -1 397 -135 

Finansiella intäkter Not 4 142 - 

Finansiella kostnader Not 5 -138 -154 

Årets resultat före bokning mot interimsskuld Not 6 -1 393 -289 

Avgår till/minskar interimsskuld  -1 393 289 

 

Balansräkning (kkr)  2018 2017 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar Not 7 5 989 2 423 

Omsättningstillgångar Not 8 6 975 6 299 

Summa tillgångar  12 964 8 722 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital  - - 

Kortfristiga skulder Not 9 4 548 4 171 

Långfristiga skulder Not 10 8 416 4 551 

Summa eget kapital och skulder  12 964 8 722 

 

Kassaflödesanalys (kkr)  2018 2017 

Årets resultat  1 393 -289 

Justering för av- och nedskrivningar  366 213 

Medel till/från investeringsfond  -1 393 289 

    

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  366 213 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -676 -750 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  377 1 483 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  67 946 

    

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar  -3 932 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 932  

    

Förändring långfristig skuld  3 865 -946 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  3 865 -946 

    

Årets kassaflöde  0 0 
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Not 1 Intäkter 

Verksamhetens intäkter före justering avseende interimsskuld. 

Not 2 Kostnader 

  Andel 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnader för förvaltningschef 4 % 

Ekonom på ekonomiavdelningen 12 % 

Ekonomiavdelningens kundtjänst 5 % 

Ekonomiavdelningens redovisningsenhet 1,5 % 

Personalavdelningens lönehandläggare 5 % 

Personalavdelningen 1 % 

Samhällsbyggnadsnämndens kostnader 3 % 

Del av kommungemensamma program 4 % 

Not 3 Avskrivningar 

  2018 2017 

Totala avskrivningar 366 213 

varav avskrivningar på maskiner 212 213 

varav avskrivningar på transportmedel 154  

Not 4 Finansiella intäkter 

  2018 2017 

Totala finansiella intäkter 142 - 

varav utdelning Sysav 142 - 

Not 5 Finansiella kostnader 

  2018 2017 

Totala finansiella kostnader 138 154 

varav kapitalkostnadsränta 62 80 

varav övriga räntekostnader 76 74 

Not 6 Årets resultat 

Årets resultat avseende avfallsverksamheten ingår inte i kommunens totala resultat. Överskott respektive 
underskott förs mot interimsskuld. 

Not 7 Anläggningstillgångar 

  2018 2017 

Ingående restvärde på anläggningstillgångar 2 423 2 636 

Årets inköp 3 932 - 

Årets avskrivningar -366 -213 

Utgående restvärde på anläggningstillgångar 5 989 2 423 
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Not 8 Omsättningstillgångar 

  2018 2017 

Kundfordringar 6 483 5 621 

Ingående moms 492 678 

Summa 6 975 6 299 

Not 9 Kortfristiga skulder 

  2018 2017 

Leverantörsskulder 538 1 635 

Upplupna semesterlöner 859 931 

Upplupna sociala avgifter 151 154 

Förutbetalda intäkter 1 497 104 

Utgående moms 1 503 1 347 

Summa 4 548 4 171 

Not 10 Långfristiga skulder 

  2018 2017 

Intern skuld till kommunen 8 416 4 551 

Summa 8 416 4 551 
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Exploateringsredovisning 

Område 
Ingående 

balansvärde 
Löpande 
intäkter 

Löpande 
kostnader 

Resultat-
påverkan 

Utgående 
balansvärde 

Öja by 0,2 - - - 0,2 

Solviksvägen, Köpingebro -0,4 - - - -0,4 

Källesjö nordost 0,4 - - - 0,4 

V:a stadsdelarna, gemensamt 5,3 - - - 5,3 

V:a stadsdelarna I (Hein) -0,3 - - - -0,3 

V Sjöstaden I -4,1 - - - -4,1 

Källesjö nord 0,8 0,5 -0,5 - 0,8 

Nybrostrand väster -10,1 1,2 -0,4 - -10,8 

V Sjöstaden II 1,2 3,7 -4,2 - 1,7 

Källesjö, Lilla Tvären 3:1 -0,4 - -0,1 - -0,3 

Ubåten Edvinshem -0,7 - - - -0,7 

Köpingebro Soldatvägen -0,5 1,1 -0,1 - -1,5 

HSB Lilla Tvären 1:3 -2,6 - - - -2,6 

Köpingebro Junivägen -1,8 - - - -1,8 

Fredriksberg 0,1 - - - 0,1 

Löderup 2:22 Öster 0,0 - - - 0,0 

Nybrostrand 19:10 m fl 32,6 13,2 -6,6 - 25,9 

Dammhejdan 1,7 2,7 -17,2 - 16,1 

Svarte etapp I 0,6 - -9,2 - 9,8 

Svarte etapp II 0,0 - - - 0,0 

Västra Sjöstaden III 0,1 - - - 0,1 

Västra Sjöstaden IV - - -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 - - -0,2 

Köpingebro Lachmans väg 1,3 - - - 1,3 

Köpingebro Kamerala 2,4 - -0,1 - 2,5 

Regementet Sandskogen 0,1 - -0,6 - 0,7 

Daggkåpan (fd Willys) 3,0 - -0,1 - 3,1 

Kokillen 0,3 - -3,0 - 3,3 

Kåseberga 0,0 - -0,1 - -0,1 

Svarte Pukan 0,1 - - - 0,1 

Hedeskoga 18:1 0,1 - -0,2 - 0,3 

Fritiden 1 -0,2 - 0,0 - -0,2 

Kvarteret Grundström 0,0 - - - 0,0 

Hamnstaden - 0,0 -0,5 - 0,5 

Västra Sjöstaden 3 0,0 - 0,0 - 0,0 

Kåseberga hamn - - 0,0 - 0,0 
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Ö:a ind omr Startmotorn 34,0 0,9 -9,7 - 42,8 

Malmörondellen 0,4 - -0,7 - 1,1 

Äldre industrimark -8,3 0,0 -0,1 - -8,3 

Summa 55,1 23,6 53,3 0,0 84,9 

I exploateringsredovisningen hanteras de olika områdena som omsättningstillgång där årets löpande 
transaktioner påverkar respektive områdes utgående nettovärde. Resultatpåverkan uppstår efter värdering. 
Se vidare under Redovisningsprinciper. 
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Finansiella nyckeltal, bolagen 

Finansiella nyckeltal för dotterbolagen i 
koncernen Ytornet, Kommunalförbunden 
ingår ej 2018 2017 2016 2015 2014 

I/K-talet, dvs totala intäkter i förhållande till 
totala kostnader 1,11 1,16 1,13 1,11 1,11 

Avkastning/omsättning, dvs resultat före 
bokslutsdispositioner i förhållande till totala 
intäkter 9,8 % 13,8 % 11,7 % 10,7 % 9,5 % 

Avkastning/eget kapital, dvs resultat före 
bokslutsdispositioner i förhållande till totalt eget 
kapital 13,6 % 19,1 % 16,3 % 16,0 % 14,6 % 

Finansnetto, dvs finansiella intäkter minus 
finansiella kostnader -16,7 -19,5 -22,9 -26,1 -28,3 

Soliditet, dvs totalt eget kapital (utan hänsyn till 
obeskattade reserver) i relation till totala tillgångar 18,4 % 17,6 % 17,3 % 17,3 % 16,8 % 

Rapportering av finansverksamheten, kommunen 

Långfristiga skulder, låneportföljens storlek och sammansättning 

Bank/kreditinstitut Räntetyp (fast/rörlig) Belopp kkr Snittränta 

Kommuninvest Fast 2 276 700 0,88 % 

Kommuninvest Rörlig 200 000 -0,31 % 

Nordiska investeringsbanken Fast 80 000 0,71 % 

Summa  2 556 700 0,78 % 

Kapitalbindningstid/kapitalbindningsstrategi 

Normportfölj 
Kapitalförfall 
(årsintervall) Belopp (kkr) Andel Min Andel förfall Max Förfall per 2018-12-31 

0-1 615 000 0 % 30 % 24 % 

1-3 1 058 000 0 % 40 % 41 % 

3-5 833 700 0 % 40 % 33 % 

5-7 50 000 0 % 40 % 2 % 

7-10 0 0 % 40 % 0 % 

Summa 2 556 700   100 

Räntebindningstid/räntebindningsstrategi 

Normportfölj 
Ränteförfall 
(årsintervall) Belopp (kkr) Andel Min Andel förfall Max 

Förfall per 2018-12-
31 

0-1 615 000 25 % 50 % 24 % 

1-3 1 058 000 10 % 40 % 41 % 

3-5 833 700 10 % 40 % 33 % 

5-7 50 000 0 % 20 % 2 % 

7-10 0 0 % 20 % 0 % 

Summa 2 556 700   100 
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Redovisningsprinciper 

Ystads kommun följer i allt väsentligt den Kommunala redovisningslagen (KRL) och tillämpar de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras 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 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Anläggningstillgångar - har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 
avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 50 kkr. 

Anslutningsavgifter – redovisas enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 18.1, 
”Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar”. Dessa avgifter redovisas som långfristig skuld, och i 
enlighet med matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att 
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. 

Avskrivningar – Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden 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. 

Vid aktivering av anläggningstillgångar 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. Skolfastigheter, 
omsorgsfastigheter, förvaltningsfastigheter, fritidsanläggningar, hamnanläggningar, VA och avlopp, gator 
samt parker är aktuella för komponentavskrivning. 

Exploateringsredovisning – Exploateringsverksamhetens samtliga transaktioner handhas löpande i 
driftredovisningen. I samband med tertialuppföljningar samt årsbokslut förs nettot för respektive 
exploateringsområde 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 
exploateringsredovisning 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 exploateringsinkomsterna genom att en långfristig skuld bokas upp. Denna skuld löses 
sedan upp i samma takt som avskrivningarna. 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar – Redovisningen av investeringsbidrag, VA-fond samt 
avfallsfond ändrades under 2012 så att Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nu följs. 
Investeringsbidrag 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. 

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 
redovisningslagen. 

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. 
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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 per 31 december 2018 ingen pågående tvist. 

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 
proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värde på aktier i 
direktägda kommunala bolag har eliminerats mot bolagens egna kapital vid förvärvstillfället. I den 
sammanställda 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 tillämpning 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 
kommande år. 

Skatteintäkter - kommunen följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation, vilket innebär att 
slutavräkningen av skatteintäkterna ska beräknas efter SKL:s decemberprognos. 

Återställande av deponi - Efter det att SYSAV tillträtt avfallsanläggningen i Hedeskoga, har Ystads 
kommun 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 skador, åtgärder etc. Kommunens äldre soptippar är återställda sedan flera år tillbaka. 

 

 








