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Ystad-en mötesplats

Ystads kommun tog under 2014 fram en ny vision 
som ska ligga till grund för utvecklingen framöver. 
I visionen gjordes ett antal viktiga prioriteringar för 
kommunens framtida utveckling.
I samband med kommunfullmäktiges beslut om 
budget för 2015 fattades också beslut om en ny 
mål- och resultatstyrningsmodell. Utgångspunkten 
för denna var de nya kärnområdena, tillväxt, kul-
tur, utbildning, vård och omsorg samt ekonomi i 
balans. Utifrån dessa kärnområden formulerades 
därefter sju nya mål, som ska vara styrande för 
verksamheten. Målen bröts sedan ner av nämnder 
och styrelser till årliga åtaganden, som då också 
utgör indikatorer. Detta var ett omfattande och 
viktigt arbete, som på sikt ska ge en helt ny målpro-
cess som också ska gå att följa upp.
Redan i januari månad ställdes frågan om uppsäg-
ningen av Lantmännens tomträtter på sin spets. Det 
fanns två alternativa vägar att gå, nämligen rätte-
gångsspåret eller förhandlingsspåret. Efter en del 
diskussioner valde vi att slå in på förhandlingsspåret 
med syfte att nå en överenskommelse, istället för 
en utdragen process med osäker utgång. I slutet av 
året var vi äntligen framme vid en överenskommel-
se som innebar att Ystads kommun får rådigheten 
över alla fem tomträtterna år 2021 till en kostnad 
av 63 miljoner kronor. Därmed öppnas också möj-
ligheten till utvecklingen av hamnen som beskrivs i 
den fördjupade översiktsplanen.
I början av året fick dåvarande kommundirektö-
ren i uppdrag att ta fram förslag till barnchecklista 
och uppdraget gavs till ungdomsfullmäktige. Under 
året har kommunfullmäktige fattat beslut kring en 
barnchecklista och hur arbetet i praktiken ska ge-

nomföras. Stort beröm till ungdomsfullmäktige!
Precis som många andra kommuner i Skåne har 
Ystad tagit emot ett stort antal nyanlända. På-
frestningen har varit stor för de tjänstemän som 
haft som uppgift att lösa bostadssituationen för 
flyktingarna. I Köpingebro öppnades ett tillfälligt 
boende för att hjälpa Trelleborg som hamnat i ett 
mycket utsatt läge och behövde hjälp med tak över 
huvudet för de människor som kommit till Sverige.
I slutet av året invigdes en ny mötesplats för nä-
ringslivet i Gamla rådhuset. I dessa lokaler finns 
nu de tjänstemän samlade som arbetar gentemot 
näringslivet. Vi fick ett snabbt kvitto på att Ystads 
kommun är på rätt väg när vi utsågs till ”Årets ny-
företagarkommun 2015”. 
I arenaprojektet slutfördes arbetet med själva 
matcharenan. Med en publikkapacitet på cirka 3 
000 personer och med satsning på teknik och till-
gänglighet kommer arenan att bli ett nytt landmär-
ke i Ystad.

Vid årsskiftet började vi närma oss 29 000 strecket 
i invånarantal och antalet invånare uppgick till 28 
985 vilket motsvarar en ökning motsvarande 0,74 
%. En hyfsad siffra, men en bit kvar till målet på 1 
% ökning.

En ny kommundirektör är nu på plats och det är 
en nygammal bekantskap. Jonas Rosenkvist, som 
för 10 år sedan var kommunjurist här i Ystad fick 
jobbet. Jonas var tidigare kommundirektör i Trel-
leborgs kommun.
Jag vill också tacka för ett stort engagemang och ett 
gott samarbete från såväl politiker som tjänstemän. 

Kent Mårtensson
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Fem år i sammandrag

Resultaträkning (mkr)  2015 2014 2013 2012 2011
Verksamhetens intäkter  502,6 454,3 425,0 426,5 424,0
Verksamhetens kostnader  -1 700,4 -1 614,4 -1 552,7 -1 512,6 -1 510,0
Avskrivningar  -124,5 -107,4 -99,9 -92,9 -78,9
Verksamhetens nettokostnad  -1 322,3 -1 267,5 -1 227,6 -1 179,0 -1 164,9

Skatteintäkter  1 331,4 1 280,5 1 266,8 1 221,6 1 182,2
Finansnetto  3,8 6,3 -3,4 1,8 -2,9
Resultat före extraordinära poster  12,9 19,3 35,8 44,4 14,4

Extraordinära intäkter  - - - - -

Årets resultat  12,9 19,3 35,8 44,4 14,4
     
Balansräkning (mkr)     
Anläggningstillgångar  3 704,1 3 333,2 2 812,7 2 691,0 2 453,6
Omsättningstillgångar  447,8 442,2 373,5 307,2 250,9
Summa tillgångar  4 151,9 3 775,4 3 186,2 2 998,2 2 704,5
     
Eget kapital  1 404,9 1 385,7 1 349,9 1 315,9 1 301,5
Justering eget kapital  - - - -10,4 -
Årets resultat  12,9 19,3 35,8 44,4 14,4
Summa eget kapital  1 417,8 1 404,9 1 385,7 1 349,9 1 315,9

Avsatt till pensioner  29,5 29,7 31,0 28,2 27,3
Summa avsättningar  29,5 29,7 31,0 28,2 27,3

Långfristiga skulder  2 250,4 1 930,4 1 369,7 1 238,8 981,7
Kortfristiga skulder  454,2 410,4 399,8 381,3 379,6
Summa skulder  2 704,6 2 340,8 1 769,5 1 620,1 1 361,3

S:a eget kapital och skulder  4 151,9 3 775,4 3 186,2 2 998,2 2 704,5
     
Ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser  591,8 614,8 651,2 624,3 634,1
Borgens- o övriga ansvarsförb.  2 235,1 2 056,7 1 694,8 1 365,4 1 094,1
Leasingåtaganden  24,4 22,8 19,0 8,8 8,4
     
Kassaflödesanalys     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 144,8 117,9 144,6 130,3 6,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -298,7 -319,2 -323,6 -219,8 -215,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 125,0 258,2 233,5 150,1 88,9
Årets kassaflöde  -28,9 56,9 54,5 60,6 -120,7
     
Nyckeltal      
Soliditet i %  34 37 43 46 49
Soliditet inkl pensionsåtaganden     
före 1998 i %  20 21 23 25 25
Likviditet i %  -1 8 -7 -19 -34
Låneskuld, inkl vidareutlåning  2 250,4 1 930,4 1 369,7 1238,8 981,7
     
Skattesats kommun och landsting  30,80 30,80 30,50 30,50 30,50
     
Antal invånare  28 985 28 771 28 623 28 558 28 427
Förändring  +214 +148 +65 +131 +89
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?  
 
63 % skatt och statsbidrag  
  
19 % hyror, arrende, taxor och avgifter  
  
11 % försäljning av tillgångar  
         och verksamhet  
  
5 % övriga bidrag  
  
2 % räntor  

Vad används pengarna till?  
  
41 % personal  
  
38 % tjänster, material, inventarier mm  
  
14 % köp av huvudverksamhet  
  
4 % bidrag och räntor  
  
3 % inkomst och kostnadsutjämning  

 100 kronor i skatt till kommunen   
 användes ungefärligen så här…. 
    
40 kr Vård och omsorg: äldre, funktionshindrade  
     
28 kr Skola för barn- och ungdom   
   
14 kr Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg  
     
6 kr Individ- och familjeomsorg                 
    
3 kr Infrastruktur, skydd mm   
    
3 kr Kulturverksamhet    
    
3 kr Fritidsverksamhet   
    
2 kr Politisk verksamhet 

1 kr Kommunal vuxenutbildning och övrig ut-  
 bildning   

Skatt och 
statsbidrag 

63%

Hyror, 
taxor mm 

19%

Försäljning  
11%

Övriga 
bidrag 5% Räntor 2%

Tjänster, 
material 
mm 38%

Personal 
41%

Köp av 
huvudverk-

samhet 
14%

Bidrag o 
räntor 4%

Kostnads-
utj 3%
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Kommunens organisation

Helägt moderbolag: 
Ytornet AB

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

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

Valberedning

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

Kommunalförbund
Sydskånska gymnasieförbun-
det ca 49%
Sydöstra Skånes räddnings-
tjänstförbund ca 36%
Ystad-Österlensregionens 
miljöförbund ca 43%

Revision

Kommunstyrelse

NÄMND

Valnämnd

Ystad - Sjöbo 
överförmyndarnämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Gymnasienämnd

Kultur- 
nämnd

Socialnämnd

Myndighetsnämnd

Samhälls-
byggnadsnämnd

FÖRVALTNING

Ledning o utveckling /
Hamn

Kultur o Utbildning

Social omsorg

Samhällsbyggnad
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Omvärldsanalys

Ekonomi

Global ekonomi
Ekonomin i OECD-länderna drivs av en relativt 
stark inhemsk efterfrågan som bland annat lyfts av 
centralbankernas extrema stimulanspolitik. Där-
med gynnas bland annat den arbetskraftsintensiva 
tjänstesektorn trots varningssignaler från tillverk-
ningsindustrin som fortsätter visa svaghetstecken 
världen över. Kinas inbromsning pågår ännu och 
sätter negativa avtryck på global riskaptit men för-
utsättningarna är goda för tillväxtförbättring. Lik-
väl kvarstår prispressen på råvaror och energi. Det 
ger osäkra och starkt valutaorienterade centralban-
ker. Samtidigt måste flera tillväxt- och oljeprodu-
cerande länder anpassa sig till lägre inkomstflöden 
och ompröva tillväxtmodeller och ekonomisk po-
litik. BNP-tillväxten i OECD-området förväntas 
bli 2,4 % både 2016 och 2017, en uppväxling från 
2,1 % för 2015. De disinflationistiska krafterna är 
fortfarande starka men inflationen stiger gradvis 
under prognosperioden från låga nivåer på grund 
av ökat resursutnyttjande och mindre press från 
tidigare råvaruprisfall. USA:s ekonomi växer med 
stadiga 2,9 % 2016 för att bromsa in till 2,6 % 
2017. Tillverkningsindustrin pressas av dollarstyr-
ka och svag utlandsefterfrågan samt av lågt olje-
pris som hämmar investeringar i energiutvinning. 
Dyrare dollarfinansiering är en utmaning för flera 
tillväxtekonomier som samtidigt måste anpassa 
den offentliga sektorns storlek till betydligt lägre 
inkomstflöden. Kinas BNP väntas växa med 6,5 % 
2016, en nedväxling från 6,9 % i år. Under 2017 
växer ekonomin med 6,3 %. Indien växer snabbare 
än Kina: 7,5 % i år och 7,8 % respektive 8,0 % 
2016 och 2017. Inflationstrycket förblir historiskt 
lågt i flera EM-länder vilket ger hushållen köpkraft 
samtidigt som penningpolitiken kan föras i mer 
expansiv riktning. Kinas centralbank väntas sänka 
sina räntor med uppemot en halv procentenhet och 
samtidigt kortsiktig tillåta yuanen att röra sig mot 
6,70 mot dollarn.

Trots stora orosmoln växer eurozonens ekonomi i 
hyfsad takt; 2,0 % 2016 och 2,1 % 2017, stimule-
rad av en svag euro och låga räntor. Förutom Tysk-
land och Spanien visar nu också stora euroländer 
som Frankrike och Italien tillväxt om än en svag så-
dan. Pågående flyktingkris och risker för eskaleran-
de spänningar efter terrordåden i Paris innebär nya 
politiska utmaningar för EU- och eurosamarbetet. 
Sannolikt står vi nu inför mer gränskontroller och 
mindre rörlighet. Än så länge är dock krisen främst 
av humanitär och politisk karaktär, inte ekonomisk 
även om flera länder nu erbjuds möjlighet till mer 
flexibel tolkning av budgetregler. Allt detta sker i 

ett läge där långsiktiga och grundläggande frågor 
är obesvarade som till exempel ekonomisk integra-
tion och politiska unionen och vilka anpassningar 
EU måste göra för att behålla Storbritannien i EU. 
BNP-tillväxten för världen som helhet beräknas 
uppgå till 3,3 % år 2015 och 3,7 % 2016, vilket 
kan jämföras med en tillväxt på 3,5 % år 2014.

Nationell ekonomi
Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år 
tillbaka i en konjunkturåterhämtning.
Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräk-
nas såväl i år som nästa år öka med drygt 3 %. 
Inhemsk ekonomi är riktigt stark samtidigt som 
exporten steg under tredje kvartalet. Även inves-
teringarna ökar nu mer brett. Risken är dock att 
flaskhalsarna blir allt fler under kommande år, 
vilket kan hålla tillbaka tillväxten. Den inhemska 
inflationen fortsätter därmed upp men och andra 
sidan stärks kronan på sikt vilket dämpar inflatio-
nen. De följande åren beräknas den svenska ekono-
min befinna sig i konjunkturell balans, ett tillstånd 
då varken hög- eller lågkonjunktur kan sägas råda. 
Flyktingkrisen ger en extra skjuts till BNP genom 
ökad offentlig konsumtion.

BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad)

2013 2014 2015 2016
1,2 2,4 3,2 3,4

(procentuell förändring mellan åren Källa:SKL)

Hushållen
Hushållens konsumtionsutgifter har under en peri-
od utvecklats väsentligt långsammare än hushållens 
disponibla inkomster, vilket inneburit att hushål-
lens sparande under de senaste åren varit mycket 
högt. Trots en ökad tillväxt i den svenska ekonomin 
och ett förbättrat arbetsmarknadsläge har hushål-
len valt att hålla hårt i sina pengar. Det innebär 
att hushållens konsumtionsutgifter inte ger något 
mer påtagligt tillskott till den totala efterfrågan i år. 
Nästa år, i takt med att läget på arbetsmarknaden 
förbättras ytterligare, räknar SKL med att hushål-
lens konsumtionsutgifter växer något snabbare - 
med 3 % att jämföra med årets ökning på 2,4 %.

Sysselsättning
Sysselsättningsutvecklingen har överraskat posi-
tivt sedan finanskrisen. Återhämtning till nivån 
före fallet 2009 gick på två år och sedan 2011 har 
antalet sysselsatta ökat med runt 200  000 perso-
ner (1 % per år). Samtidigt har antalet personer i 
arbetskraften ökat i nästan samma omfattning, 
framförallt tack vare större befolkning men också 
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tack vare att arbetskraftsdeltagandet ökat med 1 
%. Det har inneburit att arbetslösheten bara mins-
kat marginellt. Den senaste tiden har dock trenden 
brutits och sysselsättningen ökar inte lika mycket 
och ökningen av arbetskraften har nästan upp-
hört. Det närmsta året prognostiserar SKL att sys-
selsättningen fortsätter öka tack vare att tillväxten 
tar lite bättre fart, vilket innebär att arbetslösheten 
fortsätter minska. Minskningen av arbetslösheten 
kommer dock att se mer dramatisk ut än vad den 
egentligen är. När den nya arbetsmarknadspolitiska 
sysselsättningsåtgärden Extratjänster införs hos de 
offentliga arbetsgivarna ersätter den åtgärderna i 
Fas 3 för långtidsarbetslösa. Personer med Extra-
tjänster får lön och räknas som sysselsatta, vilket 
inte gäller i Fas 3.

Löneutveckling
Den långvariga lågkonjunkturen har satt tydliga av-
tryck på lönebildningen. Löneavtalen hamnade un-
der 2,5 % både år 2013 och 2014. Löneökningarna 
utöver avtalen har också blivit ovanligt låga. För år 
2015 var det timlöneökningar på i genomsnitt 2,6 
% för riket. För Ystad blev det i genomsnitt 2,6 %. 
För nästa år är prognosen 3,2 % enligt SKL.

Arbetsgivaravgifter
De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av 
två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksda-
gen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i för-
handlingar mellan SKL och fackföreningarna inom 
offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal).
För anställda under 25 år respektive över 65 år 
finns det särskilda regler för arbetsgivaravgifterna. 
Reglerna innebär att arbetsgivaravgifterna är lägre. 
Under år 2015 har man ändrat avgifterna för ung-
domar under 25 år vid två tillfällen, vilket inneburit 
att det har varit olika procentsatser på avgifterna 
under året. Den tidigare rabatten för ungdomar un-
der 25 år kommer att avvecklas helt från och med 
den 1 juni 2016
Det har under 2015 gjorts en återbetalning till 
kommunen på 9,5 mkr efter beslut av AFA För-
säkring att betala tillbaka premierna för de kol-
lektivavtalade försäkringarna AGS-KL och Av-
giftsbefrielseförsäkringen gällande året 2004. 

Inflation
Inflationen har varit låg de senaste åren. För 2014 
var inflationen, mätt som den årliga förändringen i 
Konsumentprisindex (KPI), -0,2 % för 2014 och för 
2015 0,1 % vilket skall jämföras med riksbankens 
mål motsvarande 2 %. KPI med fast ränta (KPIF) 
är ett mått på underliggande inflation och syftar till 
att ta bort effekten av förändrade räntesatser från 
KPI. KPIF uppgick till 0,5 % för 2014 och för 2015 
1 %. Att inflationen har varit låg under en längre 

tid, och att den har fallit ytterligare sedan 2013, be-
ror således på en rad olika faktorer. Att efterfrågan 
och resursutnyttjandet har varit lägre än normalt i 
Sverige och omvärlden har påverkat inflationen via: 

• företagens kostnader och marginaler som har 
utvecklats svagt sedan 2011

• de globala energipriserna som har stigit lång-
samt sedan 2012

• livsmedelspriserna som har utvecklats svagt, 
framför allt sedan 2013

• elpriserna som har utvecklats svagt i Sverige 
sedan 2011

• en stark växelkurs som bidrog till lägre infla-
tion under 2011–2012, men i mindre utsträck-
ning sedan 2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
KPIF 0,5 % 1,0 % 1,7 % 1,9 % 2,0 % 2,0 %
KPI -0,2 % 0,1 % 1,4 % 2,9 % 3,1 % 2,9 %

(Källa: SKL)

Räntan
Inflationen var fortfarande låg vid ingången av 
2015 men det fanns tecken på att KPIF-inflationen 
exklusive energi är på väg upp men omvärlden var 
mer osäker vilket föranledde att Riksbanken blev 
mer expansiv i penningpolitiken och sänkte repo-
räntan i februari till -0,10 %. Nästa förändring av 
reporäntan skedde i mars med ytterligare sänkning 
till -0,25 % och i juli till -0,35 % vilket bestod året 
ut. För USA, som tillämpar räntekorridor, uppgick 
motsvarande styrränta till 0,25-0,5 % och för eu-
roräntan uppgick denna till 0,05 % vid utgången 
av 2015. Enligt riksbanken vid utgången av res-
pektive år är prognosen gällande reporäntan för 
2016 är -0,4 %, för 2017 0,1 % och för 2018 0,7 
%. Internräntan i de flesta kommuner baseras på 
den tioåriga svenska statsobligationen. För år 2015 
har internräntan varit 2,5 % och för 2016 2,4 %. 

Det kommunala skatteunderlag
Det kommunala skatteunderlaget består till stor del 
av löneinkomster. Över en längre period finns ett 
tydligt samband mellan antal arbetade timmar och 
förändringen av skatteunderlaget. Sysselsättnings-
utvecklingen och löneökningstakten är därför de 
faktorer som har störst betydelse för i vilken takt 
skatteunderlaget växer. Sedan 2011 har den reala 
tillväxten i skatteunderlaget varje år varit starkare 
än genomsnittet för förgående konjunkturcykel 
och kommer enligt SKL så vara under 2016. Un-
der andra halvan av 2016 beräknas den svenska 
ekonomin nå konjunkturell balans och återhämt-
ningsfasen är över. Antalet arbetade timmar ökar 
då långsammare och därmed avtar också skatteun-
derlagets reala tillväxt.
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Kommunernas ekonomi
Det ekonomiska läget i kommunsektorn blir allt 
mer besvärligt. Landstingens samlade resultat vän-
tas försämras rejält 2015, till ett underskott på 1,0 
miljard kronor. Även kommunernas samlade resul-
tat försämras kraftigt, för andra året i rad, till 7,0 
miljarder kronor och då ingår en engångsintäkt 
på 3,5 miljarder från AFA försäkring. Justerat för 
engångsintäkten innebär det en försämring av re-
sultatet med 6,5 miljarder jämför med 2014. Bland 
de stora verksamheterna har kostnaderna för för-
skolan, grundskolan och hemtjänsten ökat markant 
under 2015. Kommunernas kostnader förväntas 
öka de kommande åren mot bakgrund av bland an-
nat den demografiska utvecklingen. Därtill kommer 
ett ökat antal asylsökande som leder till ett ökat 
tryck på såväl skolan som integrationsarbetet.

Befolkning
Sveriges folkmängd ökade med 103 662 personer 
under 2015 och var vid årets slut 9 851 017. Det 
är den hittills högsta uppmätta ökningen mellan 
två år. Folkökningen under 2015 berodde både på 
ett födelseöverskott, skillnaden mellan födda och 
döda, och ett invandringsöverskott, skillnaden mel-
lan invandrade och utvandrade. Födelseöverskottet 
uppgick till 23 963 personer, 8 946 kvinnor och 15 
017 män, och invandringsöverskottet uppgick till 
78 410 personer, 35 284 kvinnor och 43 126 män. 
Invandringsöverskottet utgjorde därmed 77 % av 
folkökningen och födelseöverskottet återstående 
23 %.

Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick antalet invå-
nare i Ystads kommun till 28 985. Folkmängden 
ökade med 214 personer vilket motsvarar 0,7 %. 
Ökningen innebär att kommunens målsättning, en 
ökning med 1 % i genomsnitt årligen, inte uppnås 
för året. Landet i sin helhet ökade med 1,1 % och i 
Skåne län var ökningen 1,1 %. Den genomsnittliga 
ökningen i kommunen under den senaste 10-årspe-
rioden har varit 0,6 %.

Bostäder
Intresset för att bygga bostäder i kommunen är 
fortsatt stort både från exploatörer och privatper-
soner. 19 radhus är påbörjade i Källesjö och 13 
kedjehus i Västra Sjöstaden. Försäljning av sam-
manbyggda hus pågår i Nybrostrand, dock förse-
nar ett överklagat bygglov byggstarten för ett av 
projekten. Ledig kommunal mark för exploatörer 
finns endast i Köpingebro, men det finns två oli-
ka intresserade exploatörer som skissar på bostä-
der vid Soldatvägen och vid Kamerala. Sex nya 
exploatörer har tecknat avtal med kommunen 
på all mark som köptes/togs tillbaka från Peab i 
Västra Sjöstaden. Bostäderna kommer att upplå-
tas med bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt och 
når därmed flera olika målgrupper. Alla fribyggar-
tomter i Källesjö, Nybrostrand och Köpingebro 
är sålda. Fyra nya tomter förbereds inför försälj-
ning i Svarte. Ny projektering av infrastrukturen 
i det nya området i Nybrostrand måste göras och 
säljstarten av marken har skjutits fram till början 
av 2017. Mark- och exploateringsenheten har fö-
reslagit nya fribyggartomter i Västra Sjöstaden, 
Hedeskoga och Kåseberga, detaljplanearbete pågår.  
AB Ystadbostäder har under året färdigställt 16 bo-
städer och utvecklingsplan för de kommande sex 
åren inrymmer ett färdigställande av 450 nya bo-
städer.

Under 2015 föddes 269 barn och 368 personer av-
led. Det innebär att kommunen har ett födelseun-
derskott med 99 personer vilket är jämförbart med 
föregående år (101 personer). Under året flyttade 1 
734 personer till kommunen och 1 421 från kom-
munen, vilket innebär ett överskott på 305 perso-
ner.

Ystads Kommun har relativt stora åldersgrupper i 
åldern kring 45-69 år och då i synnerhet i ålders-
gruppen 60-69 år. Ystads Kommun har också högre 
andel pensionärer än riket i dess helhet. 26,4 % av 
befolkningen i Ystads Kommun är 65 år eller äldre 
jämfört med 19,8 % i riket.
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Näringsliv
Näringslivsavdelningen har under året flyttat till ny-
renoverade lokaler i Gamla rådhuset. Ambitionen 
är att skapa en öppen mötesplats för tjänstemän, 
politiker, företag och organisationer. I november 
vann kommunen utmärkelsen ”Årets Nyföretagar-
kommun 2015”. Vinnaren utses efter två kriterier, 
antalet nystartade företag och den motivering där 
varje kommun beskriver sina processer över arbe-
tet med nyföretagare. Ett av kommunens mål är att 
genomföra 50 företagsbesök per år. Besöken ger 
kunskap, intressanta diskussioner och förbättrar 
relationen mellan näringsliv och kommun för ett 

bättre företagsklimat. Näringslivsfrukostarna, där 
kommunen är medarrangör, med ett deltagarantal 
runt 140 personer innehåller varje gång ett aktuellt 
tema med externa föreläsare samt möjlighet till fö-
retagspresentationer. En ny process för komplexa 
företagsärenden har tagits fram där målet är korta 
tider, en kundkontakt och att kvalitetsäkra arbetet. 
Antal nya företag och föreningar var under året 
212 st (147 st), antalet avslutade företag och fören-
ingar var 115 st (107 st) och antalet konkurser var 
18 st (13 st). Föregående års antal inom parantes.
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Ekonomisk översikt

BALANSKRAV
I Kommunallagen 8 kap § 5 regleras balanskravs-
resultatet. För kommunen innebär kravet att intäk-
terna 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  12,9
Reducering av samtliga realisationsvinster -1,6
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 11,3
Reservering till resultatutjämningsres. (RUR) -
Disponering från resultatutjämningsres. (RUR) -
Balanskravsresultat 11,3

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

UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE FINAN-
SIELLA MÅL

Enligt budget 2015 finns följande tre finansiella mål 
som antagits av kommunfullmäktige:

Mål 1: Årets resultat ska uppgå till minst en pro-
cent av skatteintäkterna.

Utfall: Årets resultat är ett överskott på 12,9 mkr 
vilket ger en relation på 1,0 %.
Målet är uppfyllt.

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

Utfall: Nettokostnaderna ökade med 4,5 % i 
förhållande till år 2014 och skatteintäkterna 
inklusive statsbidrag ökade med 4,0 % i förhållande 
till år 2014. Resultatet behövde vara i nivå med 
föregående år om kostnaderna inte skulle öka mer 
procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag.
Målet är inte uppfyllt.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Resultatet är 12,9 mkr vilket ger en ökning 
av det egna kapitalet med 0,9 %. Inflationen var 
0,1 % år 2015. 
Målet är uppfyllt.

Sammanfattning: Två av de tre övergripande finan-
siella målen har uppfyllts. Ett av målen har inte 
uppfyllts. Anledningen till att målet inte har upp-
fyllts är att årets resultat är lägre än föregående år. 

Årets resultat
Årets resultat för kommunen blev ett överskott på 
12,9 mkr. Det budgeterade resultatet var ett över-
skott på 5,6 mkr. Det ursprungliga budgeterade 
resultatet för 2015 var ett överskott på 8,4 mkr. I 
samband med kompletteringsbudgeten togs beslut 
att förstärka nämndernas budgetar med 2,8 mkr 
vilket påverkade det budgeterade resultatet nega-
tivt med motsvarande belopp. 
Resultatet avviker positivt med 7,3 mkr i förhål-
lande till slutlig budget. Inom finansiering och 
kommungemensamt återfinns det största överskot-
tet med 9,4 mkr. Överskott finns också inom sam-
hällsbyggnadsnämnden med 5,1 mkr, ledning- och 
utveckling med 4,2 mkr och myndighetsnämnden 
med 0,8 mkr. Revisionen, gymnasienämnden och 
hamnverksamheten har ett resultat i nivå med bud-
get. Ett stort underskott finns inom socialnämnden 
med 10,9 mkr. Underskott finns även inom barn- 
och utbildningsnämnden med 1,0 mkr, kultur-
nämnden med 0,2 mkr och inom överförmyndar-
nämnden med 0,1 mkr. 

Inom samhällsbyggnadsnämnden har affärsverk-
samheten VA ett underskott med 1,3 mkr som inte 
påverkar resultatet utan minskar den långfristiga 
skulden till VA-kollektivet. Skulden uppgår per 
151231 till 7,7 mkr. Avfallsverksamheten, den an-
dra affärsdrivande verksamheten, har ett överskott 
med 0,3 mkr som inte påverkar resultatet utan ökar 
den kortfristiga skulden till avfallskollektivet. Skul-
den uppgår per 151231 till 2,4 mkr. 
Kommunens hamnfond uppgick vid årsskiftet till 
127,5 mkr.
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Årets förändring av eget kapital (resultatet) för 
koncernen blev 30,3 mkr.

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund redovisar 
ett resultat på 0,0 mkr. Självfinansieringsgraden 
uppgick till 48 % jämfört med budgeterade 50 %. 
Verksamhetsåret för Sydöstra Skånes Räddnings-
tjänstförbund avslutades med ett positivt resultat 
på 0,7 mkr vilket är bättre än budgeterat resultat 
på 0,1 mkr. 
Sydskånska gymnasieförbundet redovisar ett posi-
tivt driftsresultat på 4,0 mkr, vilket främst beror på 
poster av engångskaraktär. Det största överskottet, 
3,8 mkr, beror på pensioner och personalförsäk-
ringar. Till årsskiftet 2015/2016 kommer förbundet 
att avvecklas enligt beslut i medlemskommunerna.

Nedanstående resultat för de kommunala bolagen 
är före bokslutsdispositioner och skatt.
Ystad Energi AB redovisar ett positivt resultat på 
29,8 mkr, vilket är över budget. Alla verksamheter, 
det vill säga elnät, fjärrvärme, öppet stadsnät och 
övriga verksamheter, har var för sig lämnat ett po-
sitivt resultat. Bidragande orsaker till det positiva 
resultatet är låga räntor, lägre avskrivningar, fler 
anslutningar samt en engångsintäkt på elnätsavdel-
ningen för en påkörd nätstation och vakanser på 
personalsidan under året. 
Årets resultat för Ystadbostäder AB visar en vinst 
på 7,0 mkr. Resultatet är högre än budgeterat, vil-
ket främst beror på låga uppvärmningskostnader 
samt effekten av återföring av en reservering från 
föregående år avseende ett skadeståndskrav. I öv-
riga delar ligger utfallet för året huvudsakligen i 
linje med budget
Ystad Industrifastigheter AB:s positiva resultat är 
7,6 mkr. Det är ungefär 1,5 mkr bättre än budge-
terat och beror främst på ökade hyresintäkter, bra 
uthyrning av lediga lokaler samt att hyresförluster 
har kunnat undvikas.
Ystad Hamn Logistik AB redovisar ett positivt re-
sultat på 2,2 mkr. Det positiva resultatet kan här-
ledas till att den totala kostnadsmassan var lägre 
än budgeterat. De rörliga kostnaderna fortsatte att 
minska även under år 2015. 
Ystads Teater AB redovisar ett underskott på 3,7 
mkr, vilket är 0,3 mkr sämre än budget. Teatern har 
erhållit ett koncernbidrag på motsvarande belopp. 
Ystads Saltsjöbad redovisar ett positivt resultat 
på 3,6 mkr vilket är 1,0 mkr bättre än budget och 
främst beror på att omsättning av lån har gett lägre 
räntekostnader samt lägre avskrivningar än beräk-
nat med anledning av ändringar i lagstiftningen. 
Ytornet ABs egna kapital har minskat från 36,3 
mkr till 33,3 mkr.

Avsättning till RUR (Resultatutjämningsreserv)
Kommunfullmäktige beslutade under år 2013 om 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive 
regler för hur resultatutjämningsreserven ska han-
teras. Samtidigt inrättades en resultatutjämnings-
reserv genom att under eget kapital per 130101 
reservera 60,9 mkr. I bokslut 2013 utökades resul-
tatutjämningsreserven med 22,5 mkr för att uppgå 
till 83,4 mkr per 131231. I bokslut 2014 gjordes 
ingen utökning av resultatutjämningsreserven.
Avsättning till resultatutjämningsreserven kan gö-
ras med det belopp som motsvarar den del av årets 
resultat efter balanskravsjusteringar (11,3 mkr) 
som överstiger en procent av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk ut-
jämning (13,3 mkr).
De beslutade reglerna möjliggör ingen utökning av 
resultatutjämningsreserven år 2015.

Årlig förändring av eget kapital
Långsiktigt måste det egna kapitalet inflations-
skyddas så att inte kommunens ekonomiska ställ-
ning blir sämre. Det innebär att kommunen årligen 
måste ha ett överskott som är högre än inflationen. 
Årets resultat med ett överskott på 12,9 mkr infla-
tionsskyddar med god marginal det egna kapitalet i 
kommunen då inflationen var 0,1 %.
Koncernens egna kapital blev också inflationsskyd-
dat då koncernens resultat var 30,3 mkr. Den pro-
centuella förändringen av eget kapital i koncernen 
har varit högre än inflationen alla de senaste åren. 
Totalt har tillgångarna ökat med 178,0 mkr utöver 
inflationen under perioden 2011-2015.
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Nettokostnadernas (exkl avskrivningar) andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjäm-
ning
Utrymmet för självfinansiering av investeringar är 
summan av årets resultat och avskrivningar. Nyck-
eltalet nettokostnadernas inkl finansnettot (exkl 
avskrivningar) andel av skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag och utjämning visar att en lägre 
procentsats ger förutsättningar för en högre självfi-
nansiering av investeringar. Årets värde är 89,7 % 
vilket är i nivå med de fyra senaste åren.

Nettokostnadernas (inkl avskrivningar) andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag och utjäm-
ning
En viktig förutsättning för att leva upp till kom-
munallagens krav om en god ekonomisk hushåll-
ning är att det finns balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Nyckeltalet nettokostnadernas inkl 
finansnettot (inkl avskrivningar) andel av skattein-
täkter och generella statsbidrag och utjämning visar 
denna balans. Nettokostnadernas andel uppgick 
för året till 99,0 %. Det är högre än föregående år.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
Resultatet för år 2015 är lägre än föregående år 
vilket betyder att skatteintäkterna och generella 
statsbidrag och utjämning har ökat relativt min-
dre än nettokostnaderna. Årets ökningstakt för 
nettokostnader i förhållande till år 2014 är 4,5 %. 
Årets ökningstakt av skatteintäkterna och generella 
statsbidrag och utjämning i förhållande till år 2014 
är 4,0 %. För år 2014 ökade skatteintäkterna med 
1,1 % och nettokostnaderna ökade med 2,5 %, 
vilket då gav ett resultat på 19,3 mkr.
Det är angeläget att kommunens kostnader inte ökar 
i en högre takt än kommunens skatteintäkter som är 
kommunen i särklass största intäkter.

Diagrammet redovisar utvecklingen av skatteintäkter 
och nettokostnader i miljoner kr. 
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Likviditet
Kommunens likviditet är kommunens betalnings-
beredskap på kort sikt och består av kortfristiga 
placeringar, kassa, postgiro och bank. Likviden per 
151231 var 173,8 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.

Nettoinvesteringar 
Årets nettoinvesteringar för kommunen uppgick till 
304,5 mkr jämfört med budgeterat 484,1 mkr. Den 
största investeringen under året 94,5 mkr avser om-
byggnationen av Ystads reningsverk, vilken beräk-
nas vara klar i slutet av 2016. Den totala kostnaden 
beräknas till 185,5 mkr. 

Ystad arena hade också en stor investeringsutgift 
och denna uppgår till 90,8 mkr för år 2015. Bygg-
nationen av hallarna i Ystad Arena har pågått un-
der året och invigning av första etappen av hallarna 
hölls i januari 2016.
Hela Ystad Arenaprojektet blir klart i årsskiftet 
2016/2017 till en utgift på totalt 505,0 mkr. I be-
loppet ingår även badet med 274,0 mkr.

Året utgift för vattenverket i Nedraby blev 29,8 
mkr. Vattenverket blev invigt under året och kvar 
finns bara en del efterarbete som ska göras under 
år 2016.

Andra stora investeringsutgifter har varit energief-
fektiviseringar för 10,4 mkr, inköp av Glemminge 
21:31 för 7,5 mkr och VA inom hamnorådet för 
5,0 mkr.
I kommunen är det främst samhällsbyggnadsför-
valtningen som har stora investeringsutgifter. Deras 
andel är 88 % av kommunens totala investerings-
utgift.

Av årets budgeterade investeringar är det 179,6 
mkr som inte förbrukats som planerats. 

Det avser främst VA-utbyggnad och hamninves-
teringar som har mycket budgetmedel kvar. Även 
Ystad arena inklusive bowling, Ystad avlopps- och 
reningsverket och Ystads framtida vattenförsörj-
ning har budgetmedel över. Projekten löper över 
flera år och hur utgiften fördelas mellan åren har 
reviderats. Revideringarna har visat att utgifterna 
kommer senare än vad som antogs i ett startskede.

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2011 2012 2013 2014 2015

Likviditetsutveckling (mkr)

216 224

333 318
305

310
347

488
449

417

0

100

200

300

400

500

600

2011 2012 2013 2014 2015

Nettoinvesteringar (mkr)

Kommunen Koncernen

43 

61 

41 40 
46 

0

25

50

75

100

2011 2012 2013 2014 2015

Självfinansieringsgrad investeringar % 
kommunen



Ek
on

om
is

k 
öv

er
si

kt

Ek
on

om
is

k 
öv

er
si

kt

13

Investeringsvolymen har under många år varit 
mycket omfattande i Ystads kommun. År 2011 
uppgick nettoinvesteringarna till 215,9 mkr, år 
2012 till 224,1 mkr, år 2013 till 333,0, år 2014 till 
318,4 mkr och årets nettoinvesteringar uppgår till 
304,5 mkr.
Egenfinansiering av investeringarna har ett genom-
snitt på 45 % de senaste fem åren och för år 2015 
är egenfinansieringen 46 %.
I budget för 2016 finns ett ursprungligt investe-
ringsbeslut på 300,0 mkr. Detta belopp kommer 
troligtvis utökas med en stor del av de 179,6 mkr 
som inte har förbrukats under 2015 via komplet-
teringsbudgeten på våren 2016. 

Totalt för koncernen uppgick nettoinvesteringarna 
till 417,2 mkr. Det är 31,8 mkr mindre än föregå-
ende år. 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund hade en 
investeringsutgift på 18,4 mkr främst avseende fyra 
nya släckbilar. Sydskånska Gymnasieförbundet 
genomförde investeringar under året för 2,4 mkr. 
Investeringarna avser till största delen storköksut-
rustning och nyinköp av utrustning för undervis-
ningsändamål.

Totalt uppgick nettoinvesteringarna för Ystad En-
ergi AB till cirka 50,0 mkr. Öppet stadsnäts stöd-
område ett är avslutat.
Ystads Industrifastigheter AB hade en investerings-
utgift för 38,3 mkr. Den största investeringen är 
färdigställande av nytt dentallab i kv Heden för 
31,2 mkr.
AB Ystadbostäder nettoinvesteringar uppgick till 
12,9 mkr. I huvudsak för ombyggnation och ny-
byggnation. 
Ystads Teater AB:s nettoinvesteringar uppgick till 
1,3 mkr.
I bolaget Ystad Hamn Logistik AB var årets net-
toinvesteringar 1,1 mkr och nettoinvesteringarna i 
Ystads Saltsjöbad AB uppgick till 0,3 mkr. 

Försäljning av anläggningstillgångar 
Under året har två fastigheter sålts på gamla sock-
erbruksområdet. Kontorsvägen 2 såldes för 1,4 mkr 
och Kontorsvägen 4 såldes för 1,6 mkr. Reavinster 
vid fastighetsförsäljningar på gamla sockerbruks-
området motsvarande 1,2 mkr.

Långfristiga skulder 
Skulder som har en löptid på ett år eller längre 
klassas som långfristiga. Under 2009 infördes kon-
cernbank, vilket innebär att kommunen gör all den 
nyupplåning som behövs inom koncernen. Vida-
reutlåning sker sedan till bolagen. Denna samord-
ning bidrar till bättre räntemässiga villkor. Under 
året har kommunens låneskuld i banker och kredit-

institut ökat med 320,0 mkr till 2 221,7 mkr. Den 
del av låneskulden som är hänförligt till kommunen 
är 971,4 mkr och den del som vidareutlånats till 
bolagen är 1 250,3 mkr.
Vid årets början var bolagens del 1 055,3 mkr. Vi-
dareutlåningen till bolagen har ökat sedan årsskif-
tet med 195,0 mkr. Av ökningen beror 169,5 mkr 
på att bolagen har växlat från egen upplåning till 
upplåning i koncernbanken.
Cirka 85 % av kommunens lån har fast ränta och 15 % 
har rörlig ränta. Andelen lån med fast ränta har minskat 
från 87 % i jämförelse med föregående år.
Kommunen har beslutat om flera större investeringar de 
närmaste åren, vilket kommer att öka låneskulden. En-
ligt budget 2016 kommer investeringar under åren 2016-
2018 att uppgå till omkring 800 mkr (inkl ombudgete-
ring från 2015) vilket kommer att egenfinanseras med 
cirka 45 %.
Koncernens totala långfristiga skuld uppgick till 2 402,6 
mkr vid årsskiftet och har ökat med 151,0 mkr under 
året.
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Finansnetto 
Finansnettot utgörs av skillnaden mellan räntein-
täkter och räntekostnader. Vid årsskiftet 2014/2015 
var reporäntan 0,0 %. Under året har Riksbanken 
gjort tre sänkningar ned till -0,35 %. Den låga rän-
tenivån har stor påverkan på kommunens finans-
netto dels då 200,0 mkr av den totala låneskulden 
på 2 221,7 mkr har rörlig ränta, dels då flera lån 
med fast ränta har satts om under året. 

En procents förändring av räntan hade påverkat 
kommunens räntekostnader med cirka 5,5 mkr. 

Soliditet 
Soliditet är ett mått på kommunens långsikti-
ga ekonomiska styrka. Den visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats med egna 
medel. Soliditeten för kommunen uppgick 2015 till 
34,1 %, vilket är en försämring från föregående år 
med 3,1 procentenheter. Förklaring till detta är den 
vidareutlåning som sker via kommunen till bola-
gen inom koncernen. Större balansomslutning gör 
att det egna kapitalet ställs i relation till ett större 
tal. Enligt den så kallade ”Blandmodellen” ska pen-
sioner som intjänats före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Inklu-
deras pensionsåtaganden före 1998 uppgår solidi-
teten till 19,9 % för 2015, vilket är en minskning 
med 1,0 procentenheter i förhållande till 2014.
I koncernen uppgick soliditeten till 34,3 %, vilket 
är en försämring sedan föregående års bokslutet då 
soliditeten var 35,3 %.

Panter och ansvarsförbindelser
Storleken på borgensåtagande och ansvarsförbin-
delser framgår av nedanstående diagram. Den visar 
att det finns tre varianter på panter och ansvarsför-
bindelser 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. Kommu-
nens låneskuld till Kommuninvest är 2 066,7 mkr. 
Denna borgensförbindelse har ökat de senaste åren 
då flertalet av de lån som kommunen upphandlat 
har upptagits hos Kommuninvest.
Pensionsförpliktelserna gentemot KPA är den näst 
största. Från och med år 2000 upptas även löne-
skatten för dessa förpliktelser. Vid 2015 års utgång 
uppgick pensioner och löneskatt till 590,4 mkr.
Kommunens borgensförbindelser som tidigare läm-
nats i samband med att bolagen tidigare upphand-
lade lån själva är den tredje största delen i panter 
och ansvarsförbindelser. Beloppet för kommunens 
borgensförbindelser mot bolagen var vid årets slut 
156,2 mkr och sjunker i den takt som bolagen inte 
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längre omsätter sina lån själva utan lånar via kom-
munens koncernbank. 
Övriga panter och ansvarsförbindelser är i förhål-
lande till de tre största betydligt mindre. Bland 
dessa finns till exempel borgen avseende leasing, 
föreningar och visstidspensioner. 

Risken att behöva infria några av kommunens bor-
gensåtagande bedöms som liten.

Pensionsskulden
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld 
under ansvarsförbindelser utanför balansräkning-
en. Den totala pensionsskulden uppgår till 661,2 
mkr, varav 591,8 mkr avser ansvarsförbindelse. Det 
innebär att 90 % ligger utanför balansräkningen. 
Läggs den in som en avsättning i balansräkningen 
sjunker soliditeten från 34,1 % till 19,9 %. Ur ett 
riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pen-
sionsskuld eftersom några medel inte finns fonde-
rade för att möta de betalningar som kommer att 
uppstå när skulden ska regleras.

Pensionsåtagande (inkl löneskatt) mkr

2015 2014 2013
Individuell del 
(kortfristig skuld)

39,9 37,5 35,4

Avsättning till pensioner 29,5 29,7 31,0
Pensionsförpliktelse 591,8 614,8 651,2
Total pensionsskuld 661,2 682,0 717,6

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 komplette-
rande ålderspension och efterlevandepension enligt 
KAP-KL. 

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av 
pensionsskulden, har minskat från 614,8 mkr till 
591,8 mkr under året.

Årets totala pensionskostnader exklusive löneskatt 
uppgick till 68,7 mkr, varav 26,6 mkr avsåg utbe-
talda pensioner till pensionärer. Inklusive löneskatt 
är kostnaderna 85,4 mkr respektive 33,1 mkr.

För 2015 uppgick visstidspensionen totalt till 0,9 
mkr inklusive löneskatt för tre personer som tidi-
gare varit anställda i kommunen.

Ystads kommun använder pensionsmedlen för 
återlån i verksamheten.
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DRIFTREDOVISNING

Kommunstyrelsen - Ledning o Utveckling
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4,2 
mkr. Exklusive kommunalförbund är det ett över-
skott på 4,1 mkr. 
Det positiva resultatet beror bland annat på föränd-
ring av redovisningsprinciper när det gäller perio-
diseringar av kommunens licenser och kostnaden 
för fibernätet, vilket gav en positiv resultateffekt på 
0,8 mkr. Personalrelaterade poster så som vakans, 
sjukfrånvaro, tjänstledighet och föräldraledighet 
gav ett positivt resultat för personalavdelningen 
(0,5 mkr), ekonomiavdelningen (0,7 mkr) och tu-
ristbyrån (0,2 mkr). Kustskyddsverksamheten har 
en buffert för oförutsedda händelser och behövde 
under året inte utnyttja hela sin ram (0,7 mkr) och 
miljöavdelningen visar ett positivt resultat hänför-
ligt till att luftmätningar inte behövde göras under 
2015 tack vare mycket goda resultat under tidigare 
års mätningar (0,4 mkr). Budget för personalrela-
terade projekt så som exempelvis ledarskapsutbild-
ning har inte behövt utnyttjas till fullo, vilket gav 
en positiv resultateffekt på 0,3 mkr. Budgetmedel 
för sociala investeringar uppgående till 0,3 mkr är 
beviljade men ännu inte utnyttjade.

Kommunalförbunden, vilka innefattar bland an-
nat medlemsavgift till Sydöstra Skånes Räddnings-
tjänstförbund och Ystad-Österlenregionens miljö-
förbund, redovisar ett överskott på 0,1 mkr. 

Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsgruppen för förskolornas och skolornas vär-
degrundsarbete har sammanställt det arbete som 
har gjorts. 

En arbetsgrupp har under året gått igenom kommu-
nens mottagande och utbildning av nyanlända barn 
och elever. Arbetsgruppen har tagit fram nya och 
reviderade rutiner samt förslag på en handlings-
plan. Antalet nyanlända barn och elever i Ystads 
kommun har ökat stort under hösten och skola ska 
erbjudas inom en månad. 

Under 2015 utökade Ystads kommun antalet för-
stelärare till totalt 31 tjänster. Förstelärartjänsterna 
är visstidsanställningar och förlängs ett år i taget. 

En översyn av förvaltningens ledningsorganisation 
har genomförts. Ny organisation gällande från den 
1 januari 2016 beslutades. Organisationen innebär 
en tydligare struktur och enklare beslutsgång. 

Arbetet med att ta fram underlag och program-
handlingar för den nya förskolan och skolan i kv 
Verkmästaren 18 har pågått under året.

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
uppgick till 472,5 mkr. Årets resultat innebar ett 
underskott med 1,0 mkr. Det är en negativ avvi-
kelse från budgetramen motsvarande 0,2 %. I re-
sultatet ingår kostnader för sociala investeringar 
motsvarande 0,2 mkr. 

Områdena inom barnomsorg och utbildning i ål-
dern 1-16 år redovisar ett underskott motsvarande 
2,6 mkr. Ett antal skolor gick med relativt stora un-
derskott. 

Arenan (badet) hade, inklusive Nybrostrandsba-
det, ett överskott på 0,9 mkr. Intäkterna var högre 
än budgeterat. Ett antal skolor och förskolor hade 
överskott och centralt hade barn- och utbildnings-
nämnden ett överskott motsvarande 3,0 mkr. Det 
finns ett antal orsaker till det positiva resultatet 
centralt. Kostnaden för skolskjuts har exempelvis 
varit lägre än budgeterat samtidigt som taxor och 
avgifter för fritidshem, försäljning av skolplatser 
och återsökning av momsbidraget ökat i jämförelse 
med budget. 

Under året har förvaltningen följt kontrollmomenten 
i barn- och utbildningsnämndens intern 
kontrollplan och konstaterar att nämndens mål 
med intern kontrollpunkterna överlag fungerat väl 
och avvikelserna från planen varit små och inte 
stört verksamheten.

Under 2016 kommer arbetet med samverkan mel-
lan Ystads kommun och den idéburna sektorn 
fortsätta. Samverkan med den idéburna sektorn är 
mycket betydelsefull för såväl samhället i stort som 
för den enskilde individen. Detta är ett steg i att 
synliggöra föreningslivets och de idéburna organi-
sationernas viktiga roll i Ystads kommun. 

Uppförandet av A-hallen i Arenan innehållande 
evenemangsplan A med en publikkapacitet på cir-
ka 3 000 besökare, varav minst 2 000 sittplatser, 
kommer att invigas i januari 2016. Samtidigt som 
A-hallen tas i bruk startar rivningen av gamla ÖP-
hallen för att ge plats till framtida B-hallen. 

Tillströmning av flyktingar kommer att fortsätta 
under 2016 och ett stort arbete med att kartlägga, 
förbereda och skolplacera eleverna väntar. 

Kommunstyrelsen - Hamnen
Nettointäkten för hamnen är 8,0 mkr vilket är 
enligt budget.

Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott 
på 0,1 mkr. 
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Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott med 10,9 
mkr. I resultatet ingår överskott med 1,2 mkr i 
projektmedel inom Individ- och familjeomsorgen. 
Verksamheten har även tagit 0,5 mkr i anspråk av 
medel från den sociala fonden. 

Gemensam verksamhet redovisar ett överskott med 
1,8 mkr. Det är främst överskott för att budget för 
arbetskläder och utvecklingsmedel inte använts. 0,7 
mkr av gamla flyktingmedel är resultatförda som 
en del i åtgärdspaketet för att nå budget i balans.

Gymnasienämnden
Gymnasienämnden redovisar, sett till hela nämn-
den, ett utfall enligt budget.

Myndighetsnämnden
Resultatet för myndighetsnämnden blev ett över-
skot på 0,8 mkr, varav politisk verksamhet gjorde 
ett underskott på 0,1 mkr och bygglovsverksamhe-
ten ett överskott på 0,9 mkr. Överskottet kan hän-
föras till att det varit flera stora bygglovsärenden 
under 2015 men vakanser inom bygglovsenheten 
har också betydelse för resultatet.
För politisk verksamhet beror avvikelsen på högre 
arvodeskostnader och åtgärder vid mandatperio-
dens början.

Kostnad per bygglov 2015 var 10 639 kr jämfört 
med 8 571 kr 2014. Bygglovsenheten hade 2015 en 
täckningsgrad på 80,7 %, att jämföra med 82,9 % 
föregående år. Målsättningen på en kostnadstäck-
ningsgrad på minst 70 % nås, vilket indikerar att 
avgifternas storlek ligger på rätt nivå. 

Stadsbyggnad har ett överskott på 1,3 mkr. Över-
skottet finns dels inom översiktsplaneringen, där 
arbetet med den fördjupade översiktplanen för 
Ystad hejdades under hösten för att klara ut hur 
Länsstyrelsens yttrande skulle hanteras, dels inom 
detaljplaneringen där aktuella planärenden har 
krävt mindre konsultinsatser än brukligt.

Fastighetsavdelningens avvikelse resulterar i ett 
nettounderskott med 3,9 mkr efter att reavinster 
avräknats. 
Underskottet hänför sig till akuta underhållsåtgär-
der, 2,9 mkr, ökade larm- och bevakningskostnader, 
0,5 mkr och inbrott-och skadegörelsekostnader, 
0,5 mkr.

Tekniska avdelningen har ett överskott på 3,5 mkr 
vid
årets slut. Överskottet beror bland annat på mild 
vinter, vakanta tjänster under större delen av året 
och att kostnad för gatubelysningen inte blev så 
hög som budgeterat. Tekniska avdelningen har un-
der perioden köpt och sålt fordon med en reaförlust 
på 27 tkr.
Avfallsenheten har ett överskott på 0,3 mkr som 
läggs som en kortfristig skuld. Den kortfristiga 
skulden uppgår vid årets slut till 2,4 mkr. 
VA-enhetens resultat är ett underskott på 1,3 mkr 
som minskar den långfristiga skulden till 7,7 mkr. 
Underskottet beror på minskad volym sålt vatten, 
främst under sommaren.

Kost- och lokalvårdsavdelningen gör ett överskott 
på 0,7 mkr som hänförs till lokalvårdsenheten. 
Anledningen är lägre personalkostnader och lägre 
kostnader för förbrukningsmaterial än budgeterat. 
Kostenheten håller budgeten totalt men inom en-
heten finns det avvikelse mellan skola och förskola 
som gör ett underskott på 0,3 mkr och äldreomsorg 
som har ett överskott på 0,3 mkr. 

Administration och Utveckling redovisar överskott 
med 2,2 mkr vilket beror på återhållsamhet med 
resurserna.

Kulturnämnden 
2015 har präglats av en intensiv aktivitet inom 
kulturnämndens alla verksamheter och en mycket 
stor mängd kulturarrangemang har genomförts. 
Under sommaren genomfördes en konsertkväll för 
ungdomar i Rådhusparken samt fyra välbesökta 
allsångskvällar i Norra Promenaden. På Ystads 
konstmuseum producerades bland annat utställ-
ningen hus+boll=träd och i samband med Street 
Art Österlen gjordes en utställning med graffiti-
konstnären Carolina Falkholt, som även gjorde en 
målning på Parkskolans gavel som invigdes i juni. 
Klostret visade flera vandringsutställningar samt 
de egenproducerade utställningarna Korsvägen, 
Exponerat och Ursprung. Arbetet med 2016:s 
stora europeiska utställning Archaeomusica har 
dessutom varit i full gång. På biblioteket startade 
under hösten arbetet med golvläggning och innan 
dess genomfördes en hel del arrangemang, såsom 
Café Språka och Pippi 70 år. Det ekonomiska 
resultatet för kulturnämnden är ett underskott 
på 0,2 mkr, som är en följd av högre kostnader 
än väntat för arrangemang samt för den politiska 
verksamheten.  

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott 
på 5,1 mkr. I resultatet ingår reavinster vid fastig-
hetsförsäljningar på gamla sockerbruksområdet 
motsvarande 1,2 mkr. I resultatet ingår nedskriv-
ning av Österportshallen med 7,0 mkr vilket även 
är budgeterat. Nämndens resultat exklusive reavin-
ster uppgår till 3,9 mkr.
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Nytt entreprenadavtal för Vigavägens äldreboende 
innebar en lägre kostnader med 0,3 mkr. Förenade 
Care AB övertog driften av boendet den 1 novem-
ber.

Avdelningen för Funktionsnedsättning och Soci-
alpsykiatri, FoS, redovisar ett underskott med 8,9 
mkr. Det beror till största delen på underbalanse-
rad budget för personlig assistans och placeringar 
på externa vårdhem. Även verksamheterna för 
ledsagning, avlösarservice, gruppboende och kort-
tidsvistelse för barn och unga redovisar underskott. 
Verksamheter inom socialpsykiatri och enhetsge-
mensamma verksamheter redovisar överskott.

Individ- och familjeomsorgen, IFO, redovisar ett 
underskott med 2,9 mkr. Förbättringen av resulta-
tet beror på överskott inom enheten för nyanlända 
med 5,2 mkr. Kostnaden för denna verksamhet har 
tidigare år balanserats av lika stor fordran från 
Migrationsverket, vilket gett ett resultat i balans. I 
revisionsberättelsen för 2014 års bokslut fick kom-
munen en anmärkning på detta redovisningssätt 
och revisorerna ansåg att hela fordran skulle bokas 
upp och eventuellt överskott resultatföras. Verk-
samheten för ensamkommande barn har kunnat 
drivas till en lägre dygnskostnad än den ersättning 
kommunen fått från Migrationsverket. 

Ordinarie Individ- och familjeomsorg redovisar ett 
underskott på 8,1 mkr. Verksamheter som redovi-
sar överskott är projektmedel för drogförebyggan-
de arbete, arbete och sysselsättning, försörjnings-
stöd och enhetsgemensamt. Verksamheter som går 
med underskott är placeringar av barn och unga i 
familjehem och på institution och köpt öppenvård. 
Under 2015 har en ny ärendekonstellation med 
flera barn kostat cirka 4,5 mkr vad gäller kostnader 
för institution och familjehem. Verksamheten 
för placeringar av vuxna missbrukare på 
behandlingshem redovisar underskott beroende på 
att antalet placeringar och vårddygn har ökat.

Revisionen
Revisionen redovisar ett utfall i nivå med budget.

Resultatet för avdelningen Vård och Omsorg, VoO, 
är ett underskott med 1,6 mkr. Största anledningen 
till underskottet är ökade personalkostnader inom 
verksamheten för särskilt boende där det även finns 
kostnader för förlikning med Peab avseende bygg-
nationen av Väderleksvägens särskilda boende som 
uppgår till 0,8 mkr. Även verksamheterna för hem-
tjänst och korttidsboende har haft ökade personal-
kostnader och redovisar underskott. Avdelningen 
har även haft fler brukare placerade på externa 
vårdhem varför även den verksamheten redovisar 
underskott. Överskotten återfinns inom beman-
ningsenhet och enhetsgemensam verksamhet. Även 
dagverksamheterna uppvisar överskott bland an-
nat för att uppstarten av Seniorernas Hus flyttades 
fram till 2016.

Avdelningen för Hälsa och Stöd uppvisar ett över-
skott på 0,3 mkr. Rehabgruppen uppvisar ett stort 
överskott bland annat på grund av att budgeterade 
vikariepengar inte utnyttjats. Även biståndshand-
läggare och vårdplaneringsteamet redovisar över-
skott på grund av icke utnyttjade vikariepengar. 
Beslut om nedläggning av verksamheten för upp-
sökande vård från och med juli 2015 innebar ett 
överskott för verksamheten. Även enhetsgemensam 
verksamhet och bostadsanpassning redovisar över-
skott. Sjuksköterskeverksamheten redovisar under-
skott på grund av behov av hyrsköterskor och dyra 
vikarielösningar under sommaren. Tekniska hjälp-
medel går med ett större underskott på grund av 
ökade kostnader för inköp. 
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God ekonomisk hushållning
Lagstiftningen anger att kommuner och landsting 
ska besluta om finansiella mål som dels ska definie-
ra vad ”god ekonomisk hushållning” är i den egna 
organisationen och dels ska vara styrande för den 
ekonomiska planeringen/utvärderingen. Kommu-
nerna skall inte bara anta finansiella mål utan ock-
så 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 2014 be-
slut om budget 2015. I budgeten ingår kärnområ-
dena 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. De generella 
bedömningskriterierna för att de övergripande 
målen i huvudsak skall anses uppfyllda baseras 
på att över 50 % av nämndernas åtaganden ska 
vara helt uppfyllda. De två övergripande mål som 
undantas från dessa bedömningskriterier är:
• Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och 

ekonomin ska vara i balans. Bedömningen ba-
seras på de tre finansiella delmålen och minst 
två av dessa skall vara uppfyllda för att det 
övergripande målet skall anses uppfyllt.

• 1 % befolkningsökning. Bedömningen base-
ras helt på uppfyllandegraden att befolknings-
ökningen uppgår till 1 % oaktat nämndernas 
uppfyllandegrad av åtaganden.

Utifrån bedömningskriterierna som rör respektive 
övergripande mål kan konstateras att fyra av sju 
övergripande mål huvudsakligen uppfylls. De tre 
övergripande målen som inte uppnås är:
• Demokrati och delaktighet för alla. 43 % av 

åtagandena är uppfyllda medan 50 % är delvis 
uppfyllda och 7 % är ej uppfyllda.

• En god personalpolitik som främjar trivsel och 
arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 
Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare. 45 % 
av åtagandena är uppfyllda medan 33 % är 
delvis uppfyllda och 22 % är ej uppfyllda.

• 1 % befolkningsökning. Befolkningsmängden 
ökade med 0,7 % vilket motsvarar 214 perso-
ner och för att målet skulle vara uppfyllt hade 
det krävts en ökning med ytterligare 60 perso-
ner.

Resultatet för 2015 visar att två av de tre övergri-
pande finansiella målen har uppfyllts. Ett av målen 
har inte uppfyllts och beror på att årets resultat är 

lägre än föregående år. Fyra av de sju övergripande 
målen är huvudsakligen uppfyllda och därmed upp-
visar Ystad Kommun god ekonomisk hushållning.
Övergripande strategiska mål
• 1 % befolkningsökning                                               

Målet är ej uppfyllt då befolkningsökningen 
uppgår till 0,7 % och skulle krävas en ytterli-
gare ökning med  60 personer för att 1 % be-
folkningsöking skulle uppnås.

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande 
mål samt kommentarer kring avvikelser 

Kommunstyrelsen
Genom det nya teknikprogrammet och möjlighet 
att använda det som en modell på övriga program-
områden bidrar nämnden till att på sikt minska 
ungdomsarbetslösheten och stimulera befolknings-
utvecklingen. Åtagandet är uppfyllt.
Genom en satsning på introduktionsanställningar i 
fler verksamheter än social omsorg kan Ystads kom-
mun bidra till en minskad ungdomsarbetslöshet, 
vilket kan i sin tur bidra till en positiv befolknings-
utveckling. Åtagandet är delvis uppfyllt utifrån eta-
bleringen av 10 platser jämfört med målsättningen 
med motsvarande 30 platser och avvikelsen beror 
framför allt på de ekonomiska förutsättningarna 
och inte varit möjligt att skapa ytterligare platser 
inom andra verksamheter.
Arbetet med handlingsplan för övergripande upp-
följning av hur kommunstyrelsen via ökat bostads-
byggande bidrar till 1 % befolkningsökning skulle 
påbörjats under hösten 2015. Även om handlings-
planen blivit slutförd under verksamhetsåret kom-
mer det att finnas en uppföljning av planer och 
bostadsbyggande för att kunna tillgodose behovet 
av bostäder för att växa. Åtagandet är således inte 
uppfyllt men det finns en uppföljning av planer och 
bostadsbyggande för att kunna tillgodose behovet 
av bostäder för att växa, bland annat genom ägar-
dialog med AB Ystadbostäder. 
Ny mötesplats för samarbete och dialog med nä-
ringsliv och stimulering av turismen i regionen bi-
drar till ett stärkt långsiktigt näringsliv, ökad att-
raktionskraft hos kommunen och i förlängningen 
ökad befolkning. Åtagandet är uppfyllt.  
God dialog med näringslivet bidrar till ett bärkraf-
tigt och hållbart företagsklimat och åtagandet for-
mulerades utifrån att genomföra 50 företagsbesök 
och är uppfyllt.
Skapa en process för att samverka över förvalt-
nings- och bolagsgränserna i komplexa företagsä-
renden. Åtagandet formulerades utifrån framtagan-
det av handlingsplan för etableringsprocessen och 
är uppfyllt.
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Överförmyndarnämnden
Genom att erbjuda god kvalitet i överförmyndar-
verksamheten och tillgång till ställföreträdare kan 
kommunen/kommunerna ses som attraktiv för nya 
invånare. Information om överförmyndarverksam-
heten har ökat under året och förändrats på grund 
av övergången till Tomelilla och via utbildningar. 
Ärendenhanteringen har utvecklats i det IT-basera-
de systemet och i den nya miljön. Metoder för IT-
baserad granskning av årsräkningar har ännu inte 
avslutats. 

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden för nämndsövergri-
pande samtal om etablering av Surbrunnsskolan 
och har äskat medel inför 2016-2019. Planerings-
arbete pågår för en etablering av en ny förskola 
och skola i Surbrunnsområdet.  Workshops med 
involverade verksamheter har anordnats och be-
dömningen är att processen fortskrider enligt plan. 
 
Gymnasienämnden
Ett samarbete med Sydskånska gymnasiet har un-
der våren påbörjats för att införa kulturgarantin. 
Detta mål är ett långsiktigt mål som nämnden kom-
mer att arbeta vidare med vid gymnasieskolans in-
träde till Ystads kommun.

Kulturnämnden
Nämnden driver frågan om konstnärlig gestaltning 
av offentliga miljöer för att öka Ystads attraktions-
kraft. Åtagandet är formulerat utifrån att ständigt 
hålla frågan aktualiserad i och utanför kultur-
nämnden. Omvärldsanalys inom området och följa 
stadsmiljögruppens arbete. 

Myndighetsnämnden
Nämndens uppföljning ger kommunfullmäktige 
en tillförlitlig statistik som mäts på samma sätt för 
varje tertial och som kan användas till att följa upp 
tillväxtmålet. Genom en effektiv bygglovsprocess 
med korta handläggningstider och få komplette-
ringar främjas tillväxtmålet. Nämndens åtaganden 
är formulerade utifrån att de ska klara fem veckors 
handläggningstid för 100 % av delegationsärenden 
som är i enlighet med detaljplan och som är kom-
pletta. Under året var snittiden från att delegations-
ärendet varit komplett till att ärendet beslutats och 
expedierats ut till medborgaren 10-12 arbetsdagar 
och alla klarades inom 5 veckor, inkluderat de som 
remitterats och varit på grannhöran. Antalet kom-
pletteringar har fortsatt att minska från föregående 
år och ligger nu på 37 %.                  

Samhällsbyggnadsnämnden
Arbete pågår med de prioriterade detaljplanerna 
som kommer att tillgodose det bostadspolitiska 

målet. Det finns intressenter på kvarvarande indu-
strimark och försäljningen av villatomter har gått 
över förväntan och tomterna är i stort sett slut. 
Under året har 1 800 kvm industrimark sålts mot 
en budgeterad nivå på 5 000 kvm. Upphandling av 
Öja industriområdet har genomfört och har pro-
jekterats under hösten. Arbetet med Ebbas hus i 
Kåseberga pågår och utredningen har genomförts 
och nämndsbehandling kvarstår. Riktlinjer för ex-
ploatering har påbörjats men arbetet kommer inte 
avslutas i år på grund av vakanser och hög arbets-
belastning med exploateringsärenden. Planbered-
skapen för bostäder och industri är god och för 
handel bristande. Undantaget är planberedskap för 
småhus i Ystads tätort, där det saknas lediga tom-
ter för småhus. Målet är till stora delar uppfyllt, 
men riktlinjer för exploatering har inte färdigställts 
under året. Arbetet med faktisk exploatering har 
prioriterats i förhållande till tillväxtmålet. Bedöm-
ningen för helår justeras ner från uppfyllt vid delår 
till delvis uppfyllt eftersom verksamhetsutveckling-
en för exploatering inte är genomförd enligt plan.

Socialnämnden
Genom samverkan med berörda parter och att 
kontinuerligt följa upp behoven och demografin. 
Åtaganden är formulerade utifrån att medverka till 
att medborgarnas olika behov av specialanpassade 
bostäder kan tillgodoses.

Övergripande strategiska mål
• Demokrati och delaktighet för alla

Målet är ej uppfyllt då 43 % av åtagandena är 
upp fyllda. 50 % är delvis uppfyllda och 7 % är 
ej uppfyllda.

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande 
mål samt kommentarer kring avvikelser 

Kommunstyrelsen
Bredbandsstrategin bidrar till kommunens strate-
giska mål att alla kommunmedborgare ska ha till-
gång till bredband. Antagen bredbandsstrategi är 
lyft till budgetberedningen. Har inte bedömts finnas 
ekonomiskt utrymme i internbudget 2016.
Överförmyndarnämnden
Genom att erbjuda utbildning finns bättre 
möjlighet att rekrytera ställföreträdare. Genom att 
upprätthålla god kvalitet i ställföreträdarskapen 
ges huvudmännen möjlighet att efter förmåga delta 
i samhället. Alla i behov av ställföreträdare har 
kunnat få en sådan och de fastlagda rutinerna i 
detta avseende har tillgodosetts. 

Barn- och utbildningsnämnden
Barnchecklistan blev klar och antogs av kommun-
styrelsen i augusti.
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Betygsanalys för grundskolan har respektive verk-
samhet gjort i samband med vårterminens slut.                 
1-19-årsperspektivet har inte nåtts under 2015 
på grund av att gymnasieverksamheten ej är i den 
kommunala organisationen förrän den 1 januari 
2016. Åtagandet är därmed delvis uppfyllt.

Gymnasienämnden
Långsiktigt mål att arbeta med vid gymnasieskolans 
inträde till Ystads kommun. Ett bredare samarbete 
mellan kommunens utbildningschefer ska införas.

Kulturnämnden
Kulturnämnden har i uppdrag att utreda öppethål-
lande samt formulera en ny biblioteksplan. Utred-
ningsunderlag är framtaget och därmed är åtagan-
det uppfyllt.

Myndighetsnämnden
En effektiv och transparant bygglovsprocess som 
präglas av bra service och bemötande och tillgo-
doser medborgarnas krav ska leda till att 80 % av 
medborgarna som fått beslut i bygglovsärenden 
ska vara nöjda med service och bemötande. Nytt 
digitalt arkiv som kan integreras med förvaltning-
ens verksamhetssystem ska införskaffas för att 
verka för en utveckling mot digital handläggning. 
På grund av vakanser har genomförandet av hand-
lingsplan och e-arkiv ej kunnat genomföras. Hand-
lings- och åtgärdsplan finns för genomförande och 
därmed är åtagandet delvis uppfyllt.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden hanterar de flesta med-
borgarförslagen inom kommunen. En bra han-
tering och effektiv process främjar den faktiska 
delaktigheten för medborgaren. Många medbor-
garförslag från 2014 var ohanterade föregående år 
och har behandlats under våren. När nu de flesta 
medborgarförslag från föregående år har han-
terats har handläggningstiderna förbättrats un-
ders sista tertialet. En ny arbetsordning har tagits 
fram, tyvärr har handläggningstiden inte klarats 
under T1 och T2. Mall och arbetssätt för med-
borgarförslag har beslutats av nämnden. Antalet 
behandlade medborgarförslag inom tre månader 
har förbättrats varpå målet delvis uppnås för året. 

Socialnämnden
Genom samarbete med Kultur-och utbidning ta 
fram och införa kulturgaranti inom Social Omsorgs 
verksamheter.
Genom att stärka individens delaktighet och infly-
tande i framtagande av genomförandeplaner.
Genom en väl fungerande verksamhet för anhö-
rigstöd inom Vård och Omsorg.  Framtagandet av 
processbeskrivning sker i samband med att kvali-

tetsledningssystemet utvecklas.

Övergripande strategiska mål
• Ungdomsarbetslösheten ska minska

Målet är uppfyllt då 62% av nämndernas åta-
ganden är uppfyllda och 38 % delvis uppfyllda.

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande 
mål samt kommentarer kring avvikelser 

Barn- och utbildningsnämnden
Arbetet med handlingsplanen för studie- och yrkes-
vägledning för att möjliggöra för barn och unga att 
möta arbets-marknaden pågår, och kommer även 
att involvera gymnasieskolan. Åtagandet är delvis 
uppfyllt utifrån att ett antal aktiviteter genomförts 
som är kopplat till åtagandet.

Överförmyndarnämnden
Möjligheterna till sysselsättning för ungdomar i 
behov av stöd av ställföreträdare ska bli resultat av 
överförmyndar-nämndens arbete på lång sikt och 
kan utgöra ett komplement till andra insatser för 
unga. Stöd förbereds till gode män med ungdomar 
som huvudman kring möjligheter till utbildning 
och sysselsättning. Åtagandet är inte uppfyllt då 
gode män för ensamkommande barn prioriterats. 

Gymnasienämnden
Forum Ystad har ett samarbete med arbetsförmed-
lingen och ett arbete med introduktionsanställningar 
pågår.
arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiet kopplas 
till det lokala näringslivet vilket skapar nya 
kontaktytor.

Myndighetsnämnden
Nytt arbetssätt med tidiga och samordnade 
möten, då till exempel tillstånd eller rådgivning 
från kommunala enheter och bolag behövs, 
främjar tillväxtmålet och underlättar nya 
företagsetableringar samt tillväxt i befintliga 
företag. Arbetssättet är implementerat enligt plan. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Nytt arbetssätt främjar tillväxtmålet och under-
lättar nya företagsetableringar samt tillväxt i be-
fintliga företag. Det bidrar i sin tur till bland an-
nat minskad ungdomsarbetslöshet. Direktiv har 
tagits fram för nytt kommunövergripande arbets-
sätt för tidiga kundmöten. Förvaltningen har un-
der verksamhetsåret haft 37 stycken feriearbetare. 
Process och checklista för samordningsmöten är 
framtagen. Samtliga berörda förvaltningar, bo-
lag och förbund har informerats om arbetssät-
tet och det har presenterats på företagarfrukost. 
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Socialnämnden
Identifiera och, där det är möjligt, bereda arbets-
platser inom nämndens verksamhetsområden.

Övergripande strategiska mål
• Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning 

ska införas
Målet är uppfyllt då 56 % av nämndernas åta-
ganden är uppfyllda och 44 % delvis uppfyllda.

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande 
mål samt kommentarer kring avvikelser 

Barn- och utbildningsnämnden
Arbetet med handlingsplanen för studie- och yrkes-
vägledning pågår och kommer även att involvera 
gymnasieskolan. Samverkan har under året ökat då 
organisationen är uppbyggd och samarbetsgrupper 
bildats. Åtagandena är inte till fullo uppfyllda då 
gymnasiet inte är i den kommunala organisationen 
förrän 2016.

Överförmyndarnämnden
Som tillsynsmyndighet är nämndens primära uppgift 
att arbeta med kvalitetsutveckling- och bedömning. 
God kvalitet i ställföreträdarskapen bidrar till en 
god social infrastruktur för ystadborna. 
Åtaganden för detta är att upprätthålla god 
kvalitet i tillsynen av gode män, förvaltare och 
förmyndare inom nämndens geografiska område. 
Vidare att säkra att ställföreträdare har erforderlig 
kompetens i förhållande till olika huvudmäns 
behov och säkerställa att handläggarna har god och 
aktuell kompetens för arbetsuppgifterna. Samtliga 
åtaganden är uppfyllda.

Gymnasienämnden
Sydskånska gymnasieförbundet har infört det 
fjärde teknikåret vid gymnasieskolan. Det är ett 
långsiktigt mål att arbeta med en utökad samverkan 
mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och 
högskola som tar fart vid gymnasieskolans inträde 
till Ystads kommun. Ett samarbete har dock redan 
påbörjats med Lunds universitet. Det pågår också 
en samverkan runt vård- och omsorgscollage.

Kulturnämnden
Nämnden har som åtagande, vilka uppnås, att till-
handahålla attraktiva kulturevenemang för ungdo-
mar, att tillhandahålla kulturevenemang av riktigt 
hög kvalité och att utföra aktiviteter för att garan-
tera att förskolebarnen får tillgång till kultur.

Samhällsbyggnadsnämnden
Investeringsprojekten nytt vatten- och avloppsre-
ningsverk bidrar till att skapa långsiktiga förut-
sättningar för hållbar tillväxt i kommunen. Befolk-

ningsmålet kan klaras samtidigt som belastningen 
på miljön minskar. De stora projekten bidrar även 
med att öka arbetstillfällena i kommunen. Arbetet 
med en policy för hållbar matutveckling kommer 
att utveckla kvaliteten och standarden på kom-
munens kost utifrån medborgarnas förväntan på 
en hög andel ekologiska samt närproducerade och 
klimatsmarta livsmedel. Genom väl fungerande 
klagomåls- och avvikelsehantering samt förbättrad 
service och bemötande utvecklas samhällsbygg-
nadsnämndens kvalitet gentemot de nämnden är 
till för. Systematiken i arbetet bidrar till utveckling 
av kvalitetsbedömningar i verksamheten.

Socialnämnden
Genom att utöka samarbetet med Forum Ystad för 
utbildning av Social Omsorgs yrkesgrupper.
Genom utbildningsinsatser och genom utveckling 
av kvalitetsledningssystemet. Nytt styrdokument 
för biståndshandläggarna för förbättrad rättssäker-
het och kvalitét.
Genom att göra en framtidsanalys som ska omfatta 
hela Social Omsorg och äldreomsorgsplanen blir en 
del av denna.

Övergripande strategiska mål
• Ystads kommuns verksamheter ska arbeta uti-

från Miljöhandlingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet
Målet är uppfyllt då 73 % av nämndernas åta-
ganden är uppfyllda och 27 % delvis uppfyllda.

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande 
mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen organiserar det övergripande 
folkhälsopolitiska arbetet och har därmed ett fokus 
på folkhälsofrågor och hur kommunen kan arbeta 
övergripande med olika frågor för tidiga förebyg-
gande insatser. Miljöutskottets ambition är att en 
samlad handlingsplan till miljöprogrammet och 
folkhälsoprogrammet ska finnas för beslut under 
året. Arbetet med policy för hållbart resande kom-
mer att påbörjas under hösten och kan utöver mil-
jövinster även ge ekonomiska vinster och folkhäl-
sovinster. Samtliga åtaganden är uppfyllda.

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden tog ställning till handlingsplanen till Mil-
jöprogrammet i september.
Nämnden har träffat Skåneidrotten och represen-
tanter för föreningarna för att öka samverkan med 
den idéburna sektorn för att förstärka möjlighet till 
spontanidrott och ökad fysisk aktivitet i alla åldrar. 
Implementering av handlingsplanen till miljöpro-
grammet kommer att pågå under hösten 2015 och 
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våren 2016. Åtaganden är därmed delvis uppfyllda.
Myndighetsnämnden
När bebyggelse lokaliseras ska nämnden pröva 
lämpligheten i markanvändningen och då ska mil-
jömålet Levande sjöar och vattendrag beaktas. 
Åtagandet har hanterats löpande i hanteringen av 
förhandsbesked och bygglov. Handlingsplan utifrån 
miljöprogrammet har tagits fram för förvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden
Det fortsatta arbetet med fossilfri uppvärmning 
kommer att bidra till begränsad klimatpåverkan, 
vattenplanen till levande sjöar och vattendrag samt 
minskad övergödning, cykelplanen kan komma att 
bidra till ökat cyklande med begränsad klimatpå-
verkan och förbättrad folkhälsa som följd. Sam-
mantaget bidrar det på ett avgörande sätt till att 
genomföra kommunens miljöhandlingsprogram. 
Planerna har en viss tidsmässig förskjutning, av-
fallsplanen kommer att börja gälla april 2016. Per-
sonalresurs för vatten- och cykelplanen upphandlas 
för att kunna genomföras enligt plan under hösten. 
Nämnden har fortfarande en fastighet kvar med 
fossil uppvärmning. Förslag till försäljning har 
presenterats för nämnden, men beslut är inte fattat 
varpå målet endast delvis nås 2015.

Socialnämnden
Genom budgetförstärkning stärka och säkra kvin-
nojoursverksamheten.
Genom implementering och efterlevnad av kom-
munens miljöprogram och folkhälsoprogram inom 
Social Omsorgs verksamheter.

Övergripande strategiska mål
• En god personalpolitik som främjar trivsel och 

arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 
Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare
Målet är ej uppfyllt då 45 % av nämndenrnas 
åtaganden är uppfyllda, 33 % delvis uppfyllda 
och 22 % ej uppfyllda

Nämndernas bidrag för att uppnå övergripande 
mål samt kommentarer kring avvikelser

Kommunstyrelsen
Då många kommuner valde att lämna samarbetet 
kring en ledarutbildning i regi av Kommunförbun-
det Skåne blir denna satsning inte av. Kommun un-
dersöker nu möjligheterna till en egen ledarutbild-

ning. Åtagandet är därmed delvis uppfyllt.
Genom att personalavdelningen utgör ett kvalifice-
rat stöd till kommunens arbetsledare samt att det 
finns tydligt utformade råd och riktlinjer ökas möj-
ligheten till likvärdiga beslut i de olika verksamhe-
terna, vilket i sin tur bidrar till en positiv syn på 
kommunen som arbetsgivare. Aktiviteten beskrivs 
utifrån fortsatt utveckling av personalhandbok och 
arbetsmiljöhandbok. Åtagandet är uppfyllt.
Lönekriterier ska arbetas fram med utgångspunkt 
i Ystads kommuns personalidé, som dessförinnan 
behöver revideras. Arbetet beräknas kunna vara 
klart under hösten 2016. Verktyg för en bättre 
lönebildningsprocess skapar förutsättningar för 
Ystads kommun att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Verktygen ska kunna användas av kommunens an-
dra nämnder. Åtagandet är därmed inte uppfyllt.

Överförmyndarnämnden
Arbetsbelastningen är mycket hög på grund av 
ökande antal ärenden av delvis mer komplicerad 
natur än tidigare och som kräver omedelbar han-
tering. Nya lokaler i Tomelilla ger ur säkerhetssyn-
punkt bättre förutsättningar då det gäller arbetsmil-
jön. Beslut har tagits om omorganisering och flytt 
av kansliverksamheten som syftar till att skapa en 
väl fungerande arbetssituation för medarbetarna.

Barn- och utbildningsnämnden
Ett arbete pågår med att tydliggöra det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet med skriftliga rutiner för 
undersökning, riskbedömning och handlingsplaner. 
Åtagandet delvis uppfyllt.

Myndighetsnämnden
Satsning på frisknärvaro och kompetensplanering 
i individuella utvecklingsplan främjar en god per-
sonalpolitik.

Samhällsbyggnadsnämnden
Satsning på frisknärvaro och kompetensplanering i 
individuella utvecklingsplaner främjar en god per-
sonalpolitik. Nämnden klarar inte målet med fris-
knärvaro för 2015. Däremot har handlingsplaner 
tagits fram för att på sikt klara målet och hantera 
avvikelsen. 

Socialnämnden
Kompetensbehoven finns beskrivet i Verksamhets-
planen. Inom VoO är kompetensutvecklingsplan 
framtagen kopplad till prioriteringar av utbildning-
ar 2016-2018. Kompetensinventering sker vartan-
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nat år. Målet är delvis uppfyllt.

Övergripande strategiska mål
• Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och 

ekonomin ska vara i balans
Målet är uppfyllt då två av tre finansiella del-
mål är uppfyllda.

Uppföljning av övergripande finansiella delmål
 
Enligt budget 2015 finns följande tre finansiella mål 
som antagits av kommunfullmäktige:

Mål 1: Årets resultat ska uppgå till minst en pro-
cent av skatteintäkterna.

Utfall: Årets resultat visar ett överskott på 12,9 
mkr vilket ger en relation på 1,0 %.
Målet är uppfyllt.

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

Utfall: Nettokostnaderna ökade med 4,5 % i för-
hållande till år 2014 och skatteintäkterna inklusive 
statsbidrag ökade med 4,0 % i förhållande till år 
2014. Resultatet behövde uppgå till 20,1 mkr om 
kostnaderna inte skulle öka mer procentuellt än 
skatteintäkter och statsbidrag.
Målet är inte uppfyllt.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Resultatet är 12,9 mkr vilket ger en ökning 
av det egna kapitalet med 0,9 %. Inflationen var 
0,1 % år 2015. 
Målet är uppfyllt.

Sammanfattning: Två av de tre övergripande fi-
nansiella målen har uppfyllts. Ett av målen har inte 
uppfyllts. Anledningen till att målet inte har upp-
fyllts är att årets resultat är lägre än föregående år.
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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 fram-
går hur olika händelser var för sig hade kunnat 
påverka kommunens ekonomi under 2015. Härige-
nom får man en uppfattning om hur känslig kom-
munens ekonomi är för ändrade betingelser.

Resultateffekt, +/- mkr
1 kr förändring av kommunalskatten 57,7 
1 % löneförändring 9,3 
1 % prisförändring 5,4 
1 % avgiftsförändring 1,5 
10 mkr förändrad upplåning 0,1
1 % förändrad kort ränta 5,5 
1 % förändring av generellt statsbidrag 1,7

Tabellen visar att oplanerade händelser kan få av-
görande betydelse för kommunens ekonomi, varför 
det är viktigt att upprätthålla en finansiell bered-
skap på såväl kort som lång sikt.

Intern kontroll
Kommunfullmäktige fastställde i november 2010 
ett nytt reglemente för intern kontroll. Enligt regle-
mentet ska framtagandet av kontrollplanen föregås 
av en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. I 
samband med uppföljningen av tertial 1 stämde eko-
nomiavdelningen av att samtliga förvaltningar och 
bolag inom koncernen Ytornet upprättat en risk- 
och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 
för år 2015. Respektive nämnd och bolagsstyrelse 
ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom sitt verksamhetsområde, och senast i 
samband med årsanalysens upprättande rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
ska med utgångspunkt från nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. 
Samtliga nämnder och bolag har inkommit 
med rapporter om utförd intern kontroll för år 
2015, och de arbetar med intern kontroll på ett 
tillfredsställande sätt. De brister som framkommit 
vid kontrollerna arbetar respektive nämnd och 
bolag med att åtgärda.

Social omsorg har i arbetet med intern kontroll 
identifierat områden som kan förbättras. Vid kon-
troll av handläggningsprocesser uppmärksamma-
des behov av att förändra rutiner och arbetssätt, 
och detta arbete kommer att fortsätta under 2016. 
Personalförsörjningen har blivit ett allt större pro-
blem för framför allt Individ och Familjeomsor-
gens verksamhet där det varit svårt att rekrytera 
socionomer, men även chefer. Förvaltningen måste 
tillsammans med personalavdelningen arbeta lång-
siktigt med personalförsörjningen för att skapa 
förutsättningar för att i framtiden lyckas rekrytera 
rätt kompetenser. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har utfört årets kontroller enligt plan, och upp-
märksammat ett fåtal avvikelser som förvaltningen 
arbetar med att åtgärda. Kontrollen av avtalstrohet 
vid inköp visar att förvaltningen har en hög avtals-
trohet. Det kan dock förbättras och strategisk upp-
handlare har fått uppdrag att arbeta med frågan 
under 2016 för att ytterligare förbättra upphand-
ling och inköp i förvaltningen. De kontroller som 
Ledning och Utveckling gjort påvisar områden som 
är i behov av förbättring. Liksom föregående år har 
investeringar granskats, och uppföljning av genom-
förandegraden har fått ett ökat fokus under 2015. 
Riktlinjerna för investeringsprocessen är under ut-
värdering och kommer eventuellt att revideras. En 
ny inköps- och upphandlingspolicy antogs av kom-
munfullmäktige i januari 2015 samt har en inköps- 
och upphandlingsgrupp bildats med representanter 
från alla förvaltningar och bolag. Trots genomför-
da förbättringsåtgärder inhandlas en del varor och 

tjänster utanför gällande avtal, och upphandlings-
avdelningen kommer att arbeta med att öka kun-
skapen och förståelsen om vilka konsekvenser det 
kan leda till att inte följa avtalen. Länsstyrelsen har 
genomfört en granskning av Överförmyndarnämn-
dens verksamhet, och bedömer att handläggningen 
sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet 
med reglerna i föräldrabalken och förmyndar-
skapsförordningen. Kultur o Utbildnings kontroller 
har fokuserat arbetet med intern kontroll på några 
utvalda områden, till exempel kompetensförsörj-
ning och likvärdighet i betygssättning, och under 
året rapporterat till nämnden hur arbetet har fort-
löpt. Likvärdighet i betygssättning är en fråga som 
fått särskild uppmärksamhet till följd av ändrade 
regler gällande betyg i tidigare åldrar, och för att 
säkerställa att de lärare som tidigare inte satt betyg 
får stöd och hjälp har utbildningsinsatser gjorts.

Det inlämnade materialet från samtliga bolag inom 
koncernen Ytornet visar att alla arbetat med intern 
kontroll under år 2015, och åtgärder har vidtagits 
där behov funnits. Vid kontroll i moderbolaget 
uppmärksammades att frågan om sårbarhet kopp-
lad till nyckelpersoners ställning i bolagen bör be-
lysas ytterligare, inte minst i bolag med en eller få 
anställda. Införande av tydligare ägardirektiv kan 
öka kvaliteten i uppföljningen och styrningen i sig, 
och det finns en arbetsgrupp tillsatt som ska ta fram 
ett förslag till nya ägardirektiv till styrelsen.
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Framtiden
Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och 
säkerställa en god ekonomisk utveckling. Av avgö-
rande betydelse är att kommunens finansiella mål 
är i samklang med mål och riktlinjer för verksam-
heten samt att målen verkligen blir styrande i prak-
tiken. I samband med budget 2015 med flerårsplan 
har kommunfullmäktige fastställt en ny målmodell 
utifrån den tidigare beslutade Vision 2030. För att 
förtydliga och konkretisera den nya målmodellen 
till ett samlat styrdokument har kommunfullmäkti-
ge fastställt modellen för mål- och resultatstyrning 
i juni 2015.
Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 661,2 
mkr, varav 591,8 mkr avser ansvarsförbindelsen. 
Det innebär att cirka 90 % ligger utanför balans-
räkningen. 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. 

Omfattningen på kommunens investeringar är fort-
satt hög och uppgick under 2015 till 300,9 mkr. Av 
den totala investeringsbudgeten på 484,1 mkr åter-
står 179,6 mkr som till stor del troligen kommer 
att föras över i kompletteringsbudgeten till 2016. 
För 2016 finns det ursprungligen budgeterat 300,0 
mkr, medan plan 2017 innehåller 189,9 mkr. För år 
2018 finns det planerat 197,0 mkr och för år 2019 
123,5 mkr. De största investeringarna under plan-
perioden utgörs av slutförande av nybyggnation av 
nya idrottshallar som ersätter Österporthallen samt 
slutförande av utbyggnaden av avloppsreningsver-
ket. Även byggnation av ett nytt äldreboende med 
en budget på 70,0 mkr ligger i planperioden.

Investeringsplanen för åren 2015-2019 omfattar in-
vesteringar på 1,1 mdr kr. Investeringarna kommer 
till stor del att finansieras med lån, cirka 400 mkr. 
Inför budgetarbetet för 2017 är det angeläget att in-
gående diskutera aktuella investeringsprojekt. Det 
vore också önskvärt om inlagda investeringsprojekt 
i den ekonomiska flerårsplanen kan senareläggas så 
att ökningen av kommunens låneskuld kan begrän-
sas. Ränteläget är för närvarande lågt men efter-
hand som räntan stiger så ökar påfrestningarna på 
kommunens ekonomi ytterligare. Investeringarna 
bör självfinansieras, det vill säga investeringarnas 
totala utgift ska inte överstiga summan av årets av-
skrivningar och årets positiva resultat.
För att bedöma förutsättningarna för att genom-
föra ett omvandlingsprojekt i hamnområdet har 
en samhällsekonomisk analys genomförts. Analy-
sen redovisades i början av 2014 och redovisade 
de ekonomiska förutsättningarna för att flytta ut 
industrihamnen i en yttre del av hamnområdet för 

att frigöra de inre delarna till bostäder med mera. 
Under 2015 har Ystads kommun genom avtal med 
Lantmännen fått rådighet över den mark i västra 
hamnområdet där Lantmännen idag bedriver verk-
samhet. Efter överläggningar med länsstyrelsen 
finns det också goda förutsättningar för att för-
djupningen av översiktsplanen för Ystads tätort ska 
kunna antas sommaren 2016. Därefter kan detalj-
planeringen av hamnområdet inledas med målsätt-
ningen att skapa en attraktiv stadsdel som bidrar 
till Ystads framtida utveckling.

Medlemskommunerna inom Sydskånska gymnasie-
förbundet har enats om att förbundet ska upplösas 
per 2015-12-31. Från och med 1 januari 2016 tas 
gymnasieverksamheten (Österportsgymnasiet och 
Parkgymnasiet) över av Ystads kommun. 

Ett antal faktorer kring utvecklingen av konjunk-
turen, skatteunderlaget, statsbidragen, löneavta-
len, räntan med mera förstärker osäkerheten inför 
framtiden. Oerhört avgörande för utvecklingen av 
kommunens ekonomi är om statsbidragen uppräk-
nas med inflationen. Det är viktigt att säkerställa 
att det finns en buffert i den kommunala budgeten 
för att klara oförutsedda variationer och händel-
ser. Det budgeterade resultatet för 2016 uppgår till 
+11,9 mkr.

En befolkningsökning motsvarande en procent är 
betydelsefull för kommunens utveckling och till-
växt. För att uppnå denna ökning av befolkningen 
måste bostadsbyggandet intensifieras. AB Ystadbo-
städers utvecklingsplan för den kommande tioårs-
perioden innehåller runt 400 – 500 nya bostäder. 
Med ökad befolkning och jämnare demografisk 
struktur underlättas möjligheterna att upprätthålla 
balans i ekonomin. 

En stor utmaning ligger i att klara omställning av 
kommunens verksamheter för att uppfylla föränd-
ringarna i kommunens befolkning. Hur kommunen 
lyckas omprioritera medel från olika verksamheter 
är avgörande för kommunens ekonomi. Det kom-
mer att behövas fortsatta verksamhetsanpassningar 
med omprioriteringar såväl inom som mellan verk-
samheterna. Konjunkturens inverkan på skattein-
täkternas utveckling gör att det ständiga arbetet 
med rationaliseringar och effektiviseringar måste 
fortsätta. För att bibehålla balans i ekonomin kom-
mer det att krävas fortsatt kostnadskontroll och 
budgetdisciplin. 
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Miljö- och Naturvård

Miljöprogram för Ystads kommun 
Ystads kommuns miljöprogram, antaget 2014, 
innehåller ett övergripande mål och fem strategiska 
miljömål för hållbar utveckling. Till miljöprogram-
met har kommunens verksamheter tagit fram hand-
lingsplaner med åtgärder som ska syfta till att de 
strategiska miljömålen uppnås. Handlingsplanerna 
har antagits av nämnder respektive bolagsstyrelser 
under hösten. Dessa ska sammanställas till ett kom-
mungemensamt dokument som ska presenteras för 
kommunfullmäktige under våren 2016.   

Luftmätningar
Luftkvalitetsmätningar har genomförts mellan 
2010 och 2014. Parametrarna har varit kvävedi-
oxid (NO2), svaveldioxid (SO2), partiklar (PM10 
och PM2,5), flyktiga organiska föreningar (VOC) 
och under sommarhalvåret marknära ozon (O3). 
Värdena har legat under miljökvalitetsnormen 
och i vissa fall under nedre utvärderingströskeln. 
Då kommunen under ett antal år har haft goda 
resultat har man valt att inte genomföra några 
mätningar under 2015. Hamnen har dock fort-
sättningsvis genomfört mätningar av partiklar 
(PM10 och PM2,5). Kommunen ska ta fram en 
strategi för fortsatt kontroll av luftkvaliteten. 
 
Recipientkontroller
Kontinuerliga kontroller av kommunens vatten-
dragskvalitet har genomförts sedan 1990. Provtag-
ningarna tas en gång i månaden på elva punkter i 
vattendragen Charlottenlundsbäcken, Svartån, Ka-
busaån och Tygeån. 

Energi- och klimatstrategi
Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun an-
togs av fullmäktige i september 2015. Syftet med 
strategin är att identifiera kommunens särskilda 
förutsättningar för att bidra till ett hållbart ener-
gisystem genom effektiv energianvändning, ökad 
andel förnybar energi och minskade klimatutsläpp. 
Energi- och klimatstrategin är en fördjupning av 
miljömålsprogramet och innehåller ett övergripan-
de mål inom energi och klimatområdet, ett klimat-
mål samt fem fokusområden med tillhörande mål. 
Miljöprogrammets handlingsplan bidrar även till 
att uppnå målen i denna strategi.

Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivning bedrivs genom sam-
verkansavtal med Tomelilla kommun.  Verksamhe-
ten finansieras via Energimyndigheten och uppdra-
get är att förmedla lokalt och regionalt anpassad 
konsumentupplysning inom områdena energi, 
klimat och transporter. Rådgivningen är opartisk, 
kostnadsfri och teknikneutral och riktar sig till all-
mänheten, små och medelstora företag samt orga-
nisationer/föreningar. 

BEST-projektet
Ystads kommun är delaktigt i ett projekt om eko-
systemtjänster (EST) i planeringen där Malmö stad 
är projektägare. Medel har beviljats av Boverket. 
Projektet ska slutredovisas i februari 2016. Gene-
rellt har arbetet med att synliggöra ekosystemtjäns-
ter (≈ ”naturnyttor”) i planer intensifierats under 
året. 

Fyledalen
Kommunen har deltagit i framtagandet av och bi-
dragit finansiellt till en förstudie för att kartlägga 
nuvarande anläggningar för friluftsliv och besöks-
näring, intressen och intressenter, tillgänglighet 
samt ge förslag på utvecklingsmöjligheter av Fy-
ledalen. Övriga deltagare har varit Tomelilla kom-
mun, Sjöbo kommun samt Högestad & Christine-
hof AB.

Vattenarbete
Deltagandet har fortsatt i vattenrådet för Nybroån, 
Kabusaån och Tygeån, i vattenvårdsförbundet för 
Skivarpsån och Dybäcksån samt i Svarteåns vat-
tenråd.

Handlingsplan för förvaltning och skydd av kusten
Till Ystads kommuns Policy för förvaltning och 
skydd av kusten hör Handlingsplan för förvaltning 
och skydd av kusten vilken uppdateras varje man-
datperiod. Arbetet med uppdatering påbörjades 
under 2015 och delar in hela Ystads kust i 14 om-
råden. Områdena beskrivs utifrån sina förutsätt-
ningar med hänsyn till topografi, geologi, mark-
användning samt vilka värden som ligger längs 
kusten. Handlingsplanens syfte är att få en över-
blick över kusten och att i god tid kunna förutse 
vilka områden och värden som är i riskzonen för 
erosion och översvämning om havsnivån stiger el-
ler vid extrema högvattensituationer. Ambitionen 
är att det också ska finnas kustskyddsstrategier för 
varje enskilt område. Handlingsplan för förvalt-
ning och skydd av kusten kommer att skickas ut på 
remissrunda under 2016.

FORMAS-projekt 
Ystads kommun har sedan 2013 medverkat i ett 
projekt, i samarbete med Lunds Tekniska Hög-
skola och Göteborgs Universitet, med syfte att ut-
veckla metoder för att kvantitativt förutsäga hur 
kustområden kommer att påverkas av erosion och 
översvämning under inverkan av ett förändrat kli-
mat samt att integrera resultaten från dessa beräk-
ningar i den kommunala processen för planering 
och förvaltning av kustområden. Under våren 2015 
har resultaten presenteras och en scenariowork-
shop hållits med ett antal tjänstemän och politiker 
inom kommunen, Länsstyrelsen Skåne och Region 
Skåne. 
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Personalredovisning

Personalstruktur
Per sista december 2015 var antalet tillsvidarean-
ställda personer 2 008 st. Antalet anställningar om-
räknat till heltider uppgick till 1 800 st.
Av de totalt tillsvidareanställda personerna var 
47,7 % 50 år eller äldre. Medelåldern uppgick till 
47,5 år.

Antalet tillsvidareanställda personer fördelade
på kön 2015-12-31

Kvinnor Män Totalt
1 630 378 2 008

81,2% 18,8%

PERSONALKOSTNADER, mkr    2015 2014 2013

Utbetald lön inkl skattepliktiga förmåner   694,2 659,4 624,7
Sociala avgifter, avtalsförs., löneskatt   226,0 213,0 202,9
Retroaktiva/upplupna löner inkl PO   0,8 1,3 1,6
Förändring av semesterlöneskuld inkl PO   1,5 2,4 0,6
Förändring av skuld för mer- och övertid inkl PO  -0,1 0,1 -0,1
Pensionskostnader    69,1 67,1 66,2
SUMMA    991,5 943,3 895,9

*) Exklusive Sydskånska Gymnasieförbundet
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Kvinnor 118 281 445 531 255

Män 38 78 91 101 70

Totalt 156 359 536 632 325

Antal tillsvidareanställda personer  fördelat på kön och åldersgrupp

Kvinnor 34 
23 %

Män 116
77 %

Antalet tillsvidareanställda fördelade på kön, koncernens 
bolag samt kommunalförbund*
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Medellönen för heltidsarbete tillsvidareanställning-
ar uppgick i december 2015 till 27 551 kr
Medellönen för kvinnor uppgick till 27 220 kr. 
Motsvarande siffra för män var 28 976 kr.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i nyckeltal 1 samt nyck-
eltal 3-7 är beräknad med hänsyn taget till sjuk-
frånvarons omfattning, det vill säga heltids- eller 

deltidsfrånvaro. Den sammanlagda ordinarie ar-
betstiden är beräknad på den avtalade ordinarie 
arbetstiden. Övertid och mertid räknas inte in i den 
ordinarie arbetstiden medan till exempel semester-
ledighet betraktas som ordinarie arbetstid. Hänsyn 
tas också till tillgänglig ordinarie arbetstid som inte 
nödvändigtvis måste sammanfalla med den avta-
lade arbetstiden. Ett vanligt exempel på detta är 
heltidsanställda som har en partiell ledighet.

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid 2015 2014 2013
1. Total sjukfrånvarotid 6,2 5,6 5,17
2. Summa tid med långtidsfrånvaro 54,5 47,1 44,25
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 7,0 6,3 5,76
4. Summa sjukfrånvarotid för män 3,3 2,7 2,84
5. Summa sjukfrånvarotid för åldersgruppen 29 år eller yngre 4,0 4,8 3,88
6. Summa sjukfrånvarotid för åldersgrupp 30-49 år 5,5 4,7 4,26
7. Summa sjukfrånvarotid för åldergrupp 50 år eller äldre 7,2 6,6 6,18

Vad gäller nyckeltal 2, summa tid med långtidssjuk-
frånvaro, redovisas den totala frånvarotiden som 
överstiger 59 dagar i relation till den totala sjuk-
frånvarotiden.

Av den sammanlagda ordinarie arbetstiden om 
3 856 000 timmar år 2015 gick 240 000 timmar 
bort i sjukfrånvaro.

Frisknärvaron har minskat för både kvinnor och 
män jämfört med föregående år. Det totala frisknä-

rvaron i förhållande till den sammanlagda ordina-
rie arbetstiden avseende år 2015 uppgick till 93,8 
% mot 94,4 % år 2014. Kvinnornas frånvaro är 
högre än männens. År 2015 var kvinnornas från-
varo 3,7 % högre än männens.

Av den totala sjukfrånvaron utgjorde  frånvaron 
över 59 dagar 54,4 % år 2015, en kraftig höjning 
jämfört med 2014 då den uppgick till 47,1 %.

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

20-29 30-39 40-49 50-59 60-65

Kvinnor 22 997 26 443 27 932 27 407 28 396

Män 23 437 27 386 29 988 31 576 28 686

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

Sjukfrånvaro längd 2015 2014 2013
1 dag 7,0 2,7 2,5
2-14 dagar 19,9 20,7 23,8
15-90 dagar 15,5 20,4 19,8
91 – dagar 62,6 56,7 53,9

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

Sjuklönekostnader
Den första sjukfrånvarodagen är karensdag det vill 
säga  den anställde uppbär inte någon sjuklön. De 
följande 13 karensdagarna utgår sjuklön motsva-
rande cirka 80 % av lönen. För sjukfall dag 15-90 
utbetalas sjuklön med 10 % av ordinarie lön.

Kostnad för sjuklön exkl personalomkostn, mkr 
 2015 2014 2013  
    9,6    9,1     8,2   

Pensioner
Under år 2015 avgick sammanlagt 52 personer 
med pension. 21 stycken slutade före fyllda 65 år. 
18 stycken slutade som 66 eller äldre.

*) Exklusive Sydskånska Gymnasieförbundet
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Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter 41,4 37,4 4,0
Kostnader -124,8 -125,0 0,2
(varav kapitaltjänst) (-6,3) (-6,3) ( - )
Summa -83,4 -87,6 4,2

  
Verksamhet
Fullmäktige har fastställt modell för mål- och resul-
tatstyrning. Denna utgår från Vision 2030. Syftet 
med styrdokumentet är att beskriva mål- och resul-
tatstyrningsmodellen samt hur den ska implemen-
teras och följas upp. Kommunstyrelsen har fast-
ställt åtaganden och aktiviteter kopplade till de av 
fullmäktige fastställda övergripande målen. Dessa 
följs upp i tertialrapporter och årsredovisning.

Näringslivsavdelningen har under året flyttat till ny-
renoverade lokaler i Gamla rådhuset. Ambitionen 
är att skapa en öppen mötesplats för tjänstemän, 
politiker, företag och organisationer. I november 
vann kommunen utmärkelsen ”Årets Nyföretagar-
kommun 2015”. Vinnaren utses efter två kriterier, 
antalet nystartade företag och den motivering där 
varje kommun beskriver sina processer över arbe-
tet med nyföretagare. Ett av kommunens mål är att 
genomföra 50 företagsbesök per år. Besöken ger 
kunskap, intressanta diskussioner och förbättrar 
relationen mellan näringsliv och kommun för ett 
bättre företagsklimat. Näringslivsfrukostarna, där 
kommunen är medarrangör, med ett deltagarantal 
runt 140 personer innehåller varje gång ett aktuellt 
tema med externa föreläsare samt möjlighet till fö-
retagspresentationer. En ny process för komplexa 
företagsärenden har tagits fram där målet är korta 
tider, en kundkontakt och att kvalitetsäkra arbetet.

Ystad har tillsammans med Tourism in Skåne och 
övriga kommuner i sydöstra Skåne genomgått den 
första av två faser i destinationsutvecklingsproces-
sen. Målet är att destinationen ska bli mer export-
mogen, att vi ska få fler besökare med fokus på 
utländska besökare och att näringsidkarna ska få 
högre tillväxt. Samverkan med Simrishamns turist-
byrå har fortsatt och hemsidan var även i år den 
mest bokade destinationssidan i Skåne. Sidan ad-
ministreras av turistbyråns personal och utvecklas 
ständigt.

Arbete pågår med att utveckla Cineteket och knyta 
ihop verksamheten med Ystad Studios samt att ut-
veckla verksamheten till att bli ett mer välbesökt 
besöksmål. Ystad var värd för BUFF - filmfestival 
för barn- och unga samt för Pixel, Skånes filmfes-
tival som arrangerades för tredje gången i Ystad.

IT-avdelningen har förts över till Ledning o Utveck-
ling från och med den 1 januari 2015. Avdelningen 
har under året arbetat med att förädla befintliga 
processer och att förbättra utnyttjandet av kom-
munens system. Korrekt användarinformation och 
kontroll över vilka användare som har tillgång 
till vilken information är en förutsättning för att 
kunna möte de nya direktiv som kommer i data-
skyddsförordningen som ersätter PUL år 2016. Un-
der året har kommunen varit utsatt för ett flertal 
virusattacker. IT-avdelningens absolut största ut-
maning framöver är att möta det ökade hotet från 
”cybercrime”organisationer.

E-tjänstprotalen Ystad 24 – Mina sidor har tagits i 
bruk. Här finns elektroniska blanketter för diverse 
tjänster till exempel synpunkter, felanmälan och an-
sökningar av olika slag. Avsikten är att underlätta 
för medborgarna att komma i kontakt med kom-
munen och tjänsterna kommer succesivt att byggas 
ut. Under våren startade webbsändning av kom-
munfullmäktiges sammanträden. Detta ökar till-
gängligheten för alla som vill följa den politiska de-
batten, eller i efterhand se delar av denna, och som 
inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet.

I mitten av juni lanserades kommunens intranät för 
alla anställda inom förvaltningar och bolag. Syftet 
är att skapa bättre förutsättningar för intern kom-
munikation och ledning. Kommunen har startat en 
ny informationskanal riktad till kommunens invå-
nare genom medborgarannonsering med en helsida 
upp till åtta gånger per år. Denna innehåller nyheter 
i artikel- och notisform. Under året har revidering 
av Ystads kommuns grafiska profil påbörjats lik-
som modernisering av webbplatsens utseende. 

En folkhälsostrateg som arbetar kommunövergri-
pande har anställts från årets början. Under året 
har pågått arbete med att bygga upp strukturen på 
det folkhälsopolitiska arbetet i kommunen. En ut-
bildningsdag i folkhälsa och social hållbarhet har 
anordnats för förtroendevalda. Kommunen deltar 
i en utvecklingsprocess med fokus på strategisk 
samverkan tillsammans med tre andra kommuner. 
Detta är en satsning som drivs av Näringsliv Skåne 
som ett led i arbetet med ungas inträde på arbets-
marknaden.

Förvaltningar och bolag har med stöd av tjänste-
män på avdelningen för strategiskt miljöarbete 
tagit fram handlingsplaner med åtgärder som ska 
syfta till att de strategiska miljömålen i kommunens 
miljöprogram, vilket antogs 2014, uppnås. Energi- 
och klimatstrategi för Ystads kommun antogs i 
början av hösten. Syftet med denna är att bidra till 
ett hållbart energisystem genom effektiv energian-
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vändning, ökad andel förnyelsebar energi och mins-
kade klimatutsläpp. 

Upphandlingsavdelningen har utökats under året 
med inköpsanalytiker och verksamhetsutvecklare 
med ansvar för bland annat samordnad varudist-
ribution. Avtalsdatabasen har uppdaterats löpande 
under året med avsikt att göra det enklare att hitta 
vilka avtal som är tecknade av kommunen. Inköps- 
och upphandlingsgrupp har bildats med represen-
tanter från förvaltningar, bolag och förbund. Ett 
omfattande arbete har påbörjats för att förbättra 
informationen och minska möjligheterna till inköp 
utanför tecknade ramavtal. Inköpsprocessen ef-
fektiviseras även genom att löpande se över vilka 
roller som olika befattningshavare har i processen. 
Inköps- och upphandlingsutbildning och informa-
tionsträffar har hållits under året. Detta kommer 
att intensifieras liksom förbättrad information till 
kommunens företagare genom olika kanaler.

Personalavdelningen har genomfört en rad utbild-
ningar om till exempel kollektivavtal och sam-
verkansavtalet FAS samt arbetsmiljöutbildningar. 
Utbildning har också genomförts med fokus på re-
habilitering, kompetensbaserad rekrytering och dis-
kriminering. Kommunens arbetsvärdering har revi-
derats och en ny lönekartläggning har gjorts utifrån 
denna. Medarbetarenkät har genomförts under 
hösten och ny rutin för introduktion av chefer är 
framtagen. Personalomsättningen på högre tjänster 
har varit hög under perioden. Från och med hösten 
har kommunen såväl ny kommundirektör som ny 
ekonomichef.

Ny mandatperiod med delvis nya politiker inne-
bär att extra fokus lagts på detta under årets första 
månader. Politikerutbildning har hållits under fyra 
kvällar med två olika program, där såväl nya som 
redan tidigare verksamma politiker erbjudits delta.

Överföringen av Sydskånska gymnasiet till 
kommunen 2016 har förberetts under året, bland 
annat har ekonomiavdelningen varit mycket enga-
gerad i planering och förberedande arbete. Även 
IT-avdelningen har varit engagerad i arbetet där 
man lagt ner stora resurser på att migrera gymna-
sieförbundet till Ystads kommun. Vid årets utgång 
hade cirka 90 % av gymnasiets arkiv först över till 
stadsarkivet. Detta har lett till en kraftigt ökad ef-
terfrågan på handlingar, i synnerhet betyg men även 
på journaler och handlingar av administrativt slag.

Kommunens bank Nordea har inte längre manu-
ell kontanthantering över disk. Detta har medfört 
ett anpassningsarbete för kommunen bland annat 
införande av kontantkort istället för checkar samt 

ändrade rutiner för transporter med mera. Utbild-
ning i elektronisk handel har hållits vid flera tillfäl-
len. Användandet har analyserats som underlag för 
fortsatt utveckling.

Ekonomi
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4,2 
mkr. Exklusive kommunalförbund är det ett över-
skott på 4,1 mkr. 
Det positiva resultatet beror bland annat på perso-
nalrelaterade poster, bidrag avseende projekt från 
tidigare år inom filmverksamheten och förändring 
i redovisningsprincipen gällande kommunens licen-
ser. Förvaltningen har genom kompletteringsbud-
geten erhållit 0,3 mkr avseende fonden för före-
byggande insatser för barn och ungdomar. Dessa 
budgetmedel är utlovade men blev inte utnyttjade 
under verksamhetsåret.

Kommunalförbunden redovisar ett överskott på 
0,1 mkr. 

Framtid
En viktig del i kommunens framtidsvision är det 
fortsatta implementeringsarbetet av styrmodellen 
som omfattar hela koncernen och innefattar hur 
verksamheterna styrs och följs upp. Viktigt är också 
arbetet med tillväxt, sysselsättning, besöksnäring, 
näringsliv, bemötande och befolkningsutveckling 
samt kommunens tillgänglighet i form av bland 
annat e-tjänster. Under 2016 kommer kommunen 
att utveckla sitt arbete med att söka medel från EU 
med flera för att användas i kommunens utveck-
lingsarbete.

Med anledning av det stora antalet flyktingar som 
kom till Sverige under senare delen av 2015 kom-
mer särskilda centrala insatser att behöva göras på 
integrationsområdet, men samtliga nämnder behö-
ver anpassa sin verksamhet till den nya situationen. 
Ystads kommun har för 2016 fått utökat statsbi-
drag som kan användas för ändamålet.

Under 2016 fortsätter utvecklingen av kommunens 
IT-plattform för att möta omvärldens efterfrågan 
på digitala tjänster samt att möta utmaningen med 
att förebygga intrång och andra yttre attacker.

Kommunen antog under våren 2015 en barncheck-
lista med syfte att barnperspektivet ska uppmärk-
sammas mer på alla plan och följa ärende från 
början till slut. Under 2016 kommer det att hållas 
korta utbildningar på olika nivåer för politiker och 
medarbetare och en plan tas fram för barnrättsar-
betet i kommunen.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
1 % befolkningsökning Beslut om framtagande av handlingsplan för samver-

kan mellan skola, näringsliv och kommun

Skapa förutsättningar för introduktionsanställningar
Ks beslutar om handlingsplan utifrån det övergripande 
samordningsansvaret

G:a Rådhuset - ny mötesplats

Minst 50 företagsbesök
Skapa en process för att samverka över förvaltnings- 
och bolagsgränserna i komplexa företagsärenden

Föra att skapa förutsättningar för introduktionsan-
ställningar har fram till december 2015 10 platser 
inom social omsorg skapats. De ekonomiska förut-
sättningarna för att skapa ytterligare platser inom 
andra verksamheter har inte varit möjliga.

Arbetet med handlingsplan har inte påbörjats. 
Dock finns en  uppföljning av planer och bostads-
byggande för att kunna tillgodose behovet av bo-
städer för att växa, bland annat genom ägardialog 
med AB Ystadbostäder. Följer befolkningsstatistik, 
marknadsföring, etcetera.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Demokrati och delaktighet för 
alla Följa antagen bredbandsstrategi

Antagen bredbandsstrategi är lyft till budgetbered-
ningen. Har inte bedömts finnas ekonomiskt ut-
rymme i internbudget 2016.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
En god personalpolitik som 
främjar trivsel och arbetspresta-
tioner samt ökar möjligheterna 
för Ystad att vara en attraktiv 
arbetsgivare

Ledarutvecklingsprogram ska tas fram

Vara ett kvalificerat stöd åt verksamheten inom våra 
huvudprocesser; arbetsrätt, arbetsmiljö och anställning

En aktiv lönebildningsprocess
Skapa förutsättningar för underlätta arbetet med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet

Då många kommuner valde att lämna samarbetet 
kring en ledarutbildning i regi av Kommunförbun-
det Skåne blir denna satsning inte av. Ystads kom-
mun undersöker nu möjligheterna till en egen le-
darutbildning.

För en aktiv lönebildningsprocess ska lönekriterier 
arbetas fram med utgångspunkt i Ystads kommuns 
personalidé, som dessförinnan behöver revideras. 
Arbetet beräknas kunna vara klart i december 
2016.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

Se till att miljöhänsyn beaktas vid framtagande av vat-
tenplan

Organisera det övergripande folkhälsopolitiska arbetet
Informera om Miljöprogram och Folkhälsopolitiskt 
program samt ta fram förslag till utformning av hand-
lingsplan
Ta fram förslag till policy för hållbart resande inom 
kommunens verksamheter

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

Säkerställa en ekonomi i balans genom att tidigt vidta 
åtgärder vid negativa budgetavvikelser samt att begära 
redovisning av handlingsplaner från berörda verksam-
heter

Beslut om uppföljning av genomförandegrad av beslu-
tade investeringar

Besluta om ny styrmodell

Implementering av ny inköps- och upphandlingspolicy 
för Ystads kommun med helägda bolag

Personal
Personaldiagrammen nedan inkluderar förutom 
förvaltningen även överförmyndarkansliet. Ök-
ningen av tillsvidareanställda 2015 jämfört med 
2014 beror på att förvaltningen har tagit över IT-
avdelningen från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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 Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015 Avvikelse

Turistbyrån
Antal besök juni-aug 80 000 75 000 5 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 16 906 16 000 906
Antal guidningar 540 500 40

Turismomsättning (mkr) 738* 730 8
Antal gästnätter (st) 261 490 265 000 -3 510
Antal företagsbesök (st) 50 50 -

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. 
Rapporteringen eftersläpar ett år, vilket innebär 
att utfall 2015 avser turismomsättning för helåret 
2014.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Politisk verksamhet -8,1 -7,9 -0,2
Omvärld -2,1 -2,1 -
Marknad -10,1 -10,5 0,4
Gemensam administration -39,2 -43,1 3,9
Summa LoU -59,5 -63,6 4,1
Kommunalförbund -23,9 -24,0 0,1
Summa -83,4 -87,6 4,2

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2015

Budget
2015

Avvikelse

Ospecificerat markköp -7,5 -17,6 10,1
Elektroniska informationstavlor/infartsskyltar - -1,1 1,1
Läsplattor -0,1 -1,0 0,9
Planerings/rapporteringssystem - -0,4 0,4
Utbyte servrar/disk - -0,2 0,2
Digital informationshantering -0,8 -2,0 1,2
Kompletteringar i televäxel - -0,1 0,1
Utbyte möbler etc. i Knutsalen -0,4 -0,4 -
Summa -8,8 -22,8 14,0

På grund av att förköpslagen har avskaffats behövs 
medel tillgängliga så att kommunen ges möjlighet 
att delta i budgivning när fastigheter med strate-
giskt läge bjuds ut till försäljning. Medlen för ospe-
cificerade markköp disponeras av kommunstyrel-
sen med återrapportering till kommunfullmäktige. 
10,0 mkr är årligen återkommande för detta än-
damål. I samband med kompletteringsbudget 2015 

fördes 7,6 mkr över från föregående verksamhetsår, 
vilket avser inköp av fastigheten Glemminge 31:21. 
Köpet genomfördes i september 2015.
En utredningsgrupp har tillsatts för att driva pro-
jektet med att byta ut kommunens gamla infarts-
skyltar mot elektroniska infartsskyltar. Projektet 
beräknas vara klart till hösten 2016. 
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Kommunstyrelse - Hamn

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter 40,5 40,0 0,5
Kostnader -32,5 -32,0 -0,5
(varav kapitaltjänst) (31,0) (-28,6) (-2,4)
Summa 8,0 8,0 0,0

  

Verksamhet
Pågående projekt under 2015
• Åtgärder och sanering av delar av dagvatten-

systemet på grund av miljödom. Stor kartlägg-
ning har tidigare genomförts med filmning och 
förberedande studie. Upphandling genomför-
des 2014, arbetet påbörjades i november 2014 
och slutfördes under 2015, med undantag för 
asfaltslitlagret som kommer att läggas under 
2016.

• Projektering av färjeläge 7/8 påbörjades 2015 
och fortsätter under 2016.

• Förhandlingar inför köp av Swecox magasin 
har pågått ett par år. Köpet är villkorat av att 
säljaren tillförs andra ytor och lösning för detta 
undersöks. Projektet kommer troligen att ge-
nomföras 2016.

• Lösning för etablering av ny lagerverksamhet 
med tält inom hamnen för kunds räkning har 
påbörjats under 2015. Projektets storlek gör 
att detta, om överenskommelse med kund nås, 
kommer att bli ett separat ärende för kommun-
fullmäktige.

• Under året har påldäckskajen i färjeläge 3 ge-
nomgått renovering och livstidsförlängning för 
10 år. Motsvarande arbete för färjeläge 1/4 har 
påbörjats och färdigställs vintern 2016.

• Investering i ny säkerhetsutrustning som stäng-
sel, kameror med mera har genomförts för att 
uppfylla kraven för ISPS (International Ship 
and Port Security).

• Mindre projekt, som till exempel ombyggnad 
av lokaler, införande av fjärrvärme, utbyte av 
elanläggning och liknande har också genom-
förts under året.

Ekonomi
Hamnen redovisar ett resultat enligt budget.

Framtid
Projekt som skjutits fram till 2016
• Safe Parking, traileruppställning med mera, 

kommer troligen att ingå som en del i det 
kundanpassade projektet med tälthallar enligt 
ovan.

• Förprojekt av mottagningsanläggning för 
svart- och gråvatten (lagkrav från senast 2018). 
Projektering har påbörjats och projektet beräk-
nas genomföras våren 2016.

Projekt som planeras genomföras 2016
• Ny passagerarlandgång i färjeläge 3 till Polfer-

ries nya fartyg m/s Mazovia.
• Mindre ombyggnader och reinvesteringar i 

byggnader och tekniska installationer.
• Inköp av begagnad tälthall för uthyrning till 

kund.

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

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Administration och kansli -0,5 -2,0 1,5
Kajer och kajplaner -23,5 -22,6 -0,9
Byggnader -6,0 -6,0 -
Upplagsplats och industriområde -2,4 -1,2 -1,2
Försäkringsskador -0,0 -0,1 0,1
Arrende hamnverksamhet 40,4 39,9 0,5
Summa 8,0 8,0 -
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2015

Budget
2015

Avvikelse

VA inom hamnorådet -5,0 -6,4 1,4
Färjeläge 4, kompletteringar -3,7 -4,0 0,3
Färjeläge 3, påldäck -3,3 -3,0 -0,3
Staket och övervakning -1,9 -2,0 0,1
Rälbyte -1,6 -1,6 -
Övriga investeringar -2,0 -23,0 21,0
Summa -17,5 -40,0 22,5
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter 1,5 0,9 0,6
Kostnader -4,2 -3,5 -0,7
(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-)
Summa -2,7 -2,6 -0,1

Verksamhet
Ystads och Sjöbos gemensamma överförmyndar-
nämnd är en kommunal tillsynsmyndighet, i sin tur 
under länsstyrelsens tillsyn. Nämnden började sin 
verksamhet 2011, med Ystads kommun som värd-
kommun för överförmyndarkansliet. Ett nytt sam-
verkansavtal om gemensam organisation för över-
förmyndarverksamheten tecknades våren 2015 där 
även Tomelilla kommuns överförmyndare ingår. 
Från 1 januari 2016 är Tomelilla kommun styrelse 
och har ansvar för verksamheten i enlighet med be-
stämmelser i kommunallagen (3 kap.3a § KL). Per-
sonalen flyttade från lokalerna i Ystad till lokaler 
i Tomelilla och påbörjade övergången till den nya 
organisationen från den 1 september 2015.

Överförmyndarverksamhet styrs av Föräldrabal-
ken, Lag om ensamkommande barn och 
Förmyndarskapsförordningen. Överförmyndarens 
/överförmyndarnämndens 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 ställ-
företrädare samt informera om överförmyndarens 
verksamhet. I enlighet med Föräldrabalken (19 kap 
14 §) avgörs flertalet ärenden på delegation. 

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

Kansliet har under 2015 omfattat fyra tjänster, va-
rav en varit vakant en del av året men delvis ersatts 
av en visstidsanställning.

Ärendena har ökat markant under 2015, särskilt 
andra halvåret, på grund av behovet av gode män 

till ensamkommande barn. För Ystads del har ställ-
företrädarskapen ökat från 369 till 453.        
Ekonomi
Enligt samverkansavtalet svarar var och en av 
kommunerna för sina respektive kostnader för 
förpliktelser enligt Föräldrabalken samt för arvo-
den till respektive förtroendevalda. Kostnad för 
nämndordförandes arvode delas lika mellan Ystad 
och Sjöbo. Arvoden till ställföreträdare beslutas av 
nämnden men åvilar också respektive kommun i 
de fall inte huvudmannen själv svarar för dem. Er-
sättning till gode män för ensamkommande barn 
återsöks hos Migrationsverket. Kanslikostnaderna 
täcks av respektive kommun utifrån nyckeltal base-
rade på andel ärenden.

Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd redovisar 
ett underskott på 0,1 mkr. Överförmyndarkansliet 
går med 0,2 mkr i underskott hänförligt till flytt av 
kansliet till Tomelilla vilket initialt medfört högre 
kostnader och ökad arbetsbelastning. Underskottet 
kompenseras av att överförmyndarverksamheten 
uppvisar ett överskott på 0,1 mkr hänförligt till 
högre ersättning från Migrationsverket avseende 
ensamkommande barn än vad som beräknats.

Framtid
Omorganiseringen går in i en ny fas 2016 i och med 
att den fysiska flytten är genomförd. Arbetet med 
att likrikta, integrera och utveckla arbetssätt och 
ärendehantering kan ske mer systematiskt. Antalet 
ärenden förväntas fortsätta öka då det gäller en-
samkommande barn vilket i sin tur medför större 
behov av utbildning, rekrytering och fler adminis-
trativa uppgifter. 

Trots 2015 års pressade situation, med en kraftig 
ökning av antalet ärenden, delvis av ny karaktär, 
nyrekryteringar och fler utbildningsinsatser, paral-
lellt med omorganisering och flytt, har flertalet mål 
kunnat uppnås. Länsstyrelsens granskning i decem-
ber visade på god kvalitet. Dock fördröjdes slut-
granskningen av årsräkningar och därmed arvodes-
utbetalningarna till ställföreträdarna. 

För att uppnå syftet med samarbetet, det vill säga 
att minska sårbarheten, upprätthålla hög kompe-
tensnivå, skapa en effektiv och rättssäker hante-
ring, uppnå kostnadseffektivitet önskas dock en 
förstärkning av resurserna.  
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

1 % befolkningsökning Utveckla informationen om överförmyndarnämndens 
verksamhet till medborgarna, ärendehanteringen och 
granskningsrutinerna, med stöd av en medborgarpor-
tal och andra IT-baserade verktyg

Den externa informationen och ärendehanteringen 
har utvecklats med hänsyn till omorganiseringen, 
bland annat har hemsidan på Tomelillas webbplats 

omarbetats. Övrigt utvecklingsarbete fortsätter un-
der 2016.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Säkra tillgång till ställföreträdare och god kvalitet i 
ställföreträdarskapen så att medborgare i behov av 
stöd kan få detta

Stärka ställföreträdares kunskaper om huvudmännens 
möjligheter att ta del av kulturutbud

Säkerställa att tingsrätten kan förordna god man eller 
förvaltare för enskilda personer med behov av stöd

Främja delaktighet för huvudmän vid beslut om för-
ordnande av ställföreträdare

Utbildningarna för ställföreträdare har, av nödvän-
dighet, fokuserat på grundläggande frågor om god-
manskap för ensamkommande barn. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Öka möjligheter till delaktighet och sysselsättning för 
huvudmännen efter deras förutsättningar

Planerat stöd till gode män med ungdomar som hu-
vudman kring möjligheter till utbildning och syssel-

sättning har inte genomförts på grund av att gode 
män för ensamkommande barn har prioriterats.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Upprätthålla god kvalitet i tillsynen av gode män, för-
valtare och förmyndare inom nämndens geografiska 
område

Säkra att ställföreträdare har erforderlig kompetens i 
förhållande till olika huvudmäns behov.

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

Länsstyrelsens granskning i december visar att till-
synen görs på ett rättsäkert sätt och med god kvali-
tet i ärendehanteringen.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

Arbeta för att medarbetarna har en god och säker ar-
betsmiljö och är delaktiga/samverkar i beslut om ar-
betsorganisation och uppgifter

Nämnden har och följer strategier och stödrutiner 
för att motverka risker för medarbetarna och för 
personer med uppdrag som ställföreträdare.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

I lämpliga delar beakta aktuella kommunala miljö-
handlingsprogram och folkhälsoprogram

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

Göra effektiviseringar för att möta ökande behov av 
ställföreträdare

Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd redovisar 
ett mindre underskott till följd av ökad ärende-
hantering och omorganisering. För att minimera 

underskottet har omprioriteringar gjorts under året 
utifrån de uppföljningar som påvisat avvikelser.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Antal ärenden
Förmyndarskap 87 92 -5
Förvaltarskap 29 35 -6
Godmanskap 337 223 114
Summa ärenden 453 350 103

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

100 % 100 % -

Granska årsräkningar enligt beslutad internkontrollplan 
och besluta om huvudmannens respektive kommunens an-
svar för arvoden till samtliga ställföreträdare senast 30 juni

100 %* 100 % -

Årligen genomföra tre utbildningstillfällen för ställföreträ-
dare

8 3 5

* Åtagande ej uppfyllt före den 30 juni. 55 % av 
årsräkningarna var granskade vid halvårsskiftet 
2015 hänförligt till personalförändringar och ökad 
arbetsbelastning för kansliet.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -1,4 -1,5 0,1
Överförmyndarkansli -1,2 -1,0 -0,2
Summa -2,7 -2,6 -0,1
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Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter 317,8 292,4 25,4
Kostnader -790,3 -763,9 -26,4
(varav kapitaltjänst) (-7,0) (-6,8) (-0,2)
Summa -472,5 -471,5 -1,0
   
Verksamhet
Arbetsgruppen för förskolornas och skolornas vär-
degrundsarbete har sammanställt det arbete som 
har gjorts. 
Värdegrunden kommer att redovisas och imple-
menteras under 2016.

En arbetsgrupp har under året gått igenom kom-
munens mottagande och utbildning av nyanlända 
barn och elever. Arbetsgruppen har tagit fram nya 
och reviderade rutiner samt förslag på en hand-
lingsplan. Antalet nyanlända barn och elever i 
Ystads kommun har ökat stort under hösten. Skola 
ska erbjudas inom en månad. Förberedelseklassen 
på Änga/Västervång har behov av fler lokaler och 
detta är något som kommer att ordnas i början av 
vårterminen 2016. Personal har anställts, bland an-
nat lärare i svenska som andraspråk inom ramen 
för statsbidraget Lågstadiesatsningen samt per-
sonal för att bemöta det kommande lagkravet på 
att kartläggning av nyanländas kunskaper ska ske. 
Samarbete sker mellan kultur- och utbildningsför-
valtningen, social omsorg och Migrationsverket för 
att göra mottagandet av nyanlända barn och elever 
så bra som möjligt. 

Kompetenssatsningen Barn gör rätt om de kan 
riktas till personal i sydöstra Skånes kommuners 
förskoleklasser och grundskolans/grundsärskolans 
årskurs 1-9. Målsättningen är att öka personalens 
kompetens och färdigheter att möta och bemöta 
elever med problemskapande beteende. Satsningen 
fortsätter under 2016.

Under 2015 utökade Ystads kommun antalet för-
stelärare till totalt 31 tjänster. Förstelärartjänsterna 
är visstidsanställningar och förlängs ett år i taget. 

Två förskolor och två skolor i Ystads kommun har 
av Malmö högskola utsetts till övnings(för)skolor - 
Svarteskolan, Edvinshems-/Edvinshusskolan, Svar-
te förskola och förskolan Kosmos. För-/skolorna 
förbinder sig att ta emot förskollärar-/lärarstuden-
ter, tillhandahålla pedagogiskt högskoleutbildade 
handledare med handledarutbildning, se till att sär-
skilt yrkesskickliga lärare medverkar i studenter-
nas utbildning, samverka med andra övnings(för)
skolor, föra dialog och ge stöd kring studenternas 

examensarbeten samt medverka vid årlig uppfölj-
ning av försöksverksamheten.

Skåne drabbades under året av en inbrottsvåg som 
också nådde Ystads kommun. Inbrott och stölder 
har skett på ett antal skolor där datorer och läsplat-
tor stulits. Nya rutiner har införts och en invente-
ring av hur verksamheter ska förvara datorer och 
läsplattor har gjorts och ett arbete med att skapa 
säkra utrymmen pågår.

En översyn av förvaltningens ledningsorganisation 
har genomförts. Ny organisation gällande från den 
1 januari 2016 beslutades. Organisationen innebär 
en tydligare struktur och enklare beslutsgång. Kul-
tur- och utbildningsförvaltningen bildar en funk-
tion som kallas Samordningen, vars främsta uppgift 
är att vara ett ledningsstöd åt förvaltningschef och 
avdelningschefer.

Ystads kommun fick för läsåret 2015/2016 0,6 
mkr i bidrag från Kulturrådet. Ett projekt för varje 
årskurs gör att alla elever i Ystads kommun deltar 
i Skapande skola-aktiviteter för tredje året i rad. 
Projekten har bland annat innehållit dans, film och 
teater och varit mycket uppskattade av såväl elever 
och lärare som kulturaktörer. Årets tema har varit 
Lika Unika där årskurs F-1:s tema var Alla barn är 
viktiga - teater och sånger kring barnkonventionen.

Projektet Små kommuner mot droger håller på 
att avslutas och under 2015 har en film spelats in. 
Den stora filmpremiären var i november på Ystads 
teater där filmen visades för bland annat elever i 
årskurs 9 i Simrishamns, Ystads och Staffanstorps 
kommuner.  

Arbetsmiljöverket gav kultur- och utbildningsför-
valtningen ett föreläggande om vite på 0,1 mkr. 
Verket kritiserade förvaltningen på sex punkter. 
Föreläggandet överklagades med motiveringen att 
kraven redan är uppfyllda eller är på god väg att 
uppfyllas. 2015 intensifierades arbetsmiljöarbetet 
och detta arbete kommer att fortsätta även under 
2016.

Arbetet med att ta fram underlag och program-
handlingar för den nya förskolan och skolan i kv 
Verkmästaren 18 har pågått under året. Bland an-
nat har workshops med elever och personal från 
berörda verksamheter genomförts. Detaljplanen för 
området har varit tillgängligt för granskning under 
slutet av 2015. 

Ny förskolechef har under året rekryterats till för-
skolorna Kosmos/Abrahamslund. En omorganisa-
tion på Östa området innebar dessutom en omflytt-
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ning bland chefer och rekrytering av en biträdande 
rektor till Köpingebro/Löderup har gjorts. Verk-
samhetsledaren för förberedelseklassen är nu rek-
tor och förberedelseklassen kommer att byta namn 
till Mottagningsskolan i Ystad.

Kultur och utbildning har under året fått bidrag 
från Region Skånes Miljövårdsfond till en förstudie 
för att utveckla en marinpedagogisk verksamhet i 
Ystads kommun. Projektet kommer att pågå under 
2016. 

I samarbete med Skåneidrotten har den första Se-
nior Sport School gruppen examinerats i Ystads 
kommun. Arton personer mellan 60-89 år deltog 
i gruppen. Syftet med Senior Sport School är att 
skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande, 
att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt 
visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten 
hela livet. 

För att få fler ungdomar i föreningslivet samt fy-
siskt aktiva har ungdomar i högstadie- och gym-
nasieålder bosatta i kommunen kunnat prova på 
olika idrotter i samarbete med olika föreningar i 
kommunen. Idrotterna som ungdomarna kunnat 
prova på var exempelvis golf, friidrott, amerikansk 
fotboll och fäktning.

En kommunövergripande policy för hållbar mat 
har utarbetats på uppdrag av kommunfullmäktige. 
Dokumentet ersätter flera av kommunens tidigare 
styrdokument för mat och måltider. Policyn åtföljs 
av riktlinjer för hållbar mat inom skola, förskola 
och fritidsverksamhet.

#gilla_våga_dela har blivit ett förhållningssätt och 
en plattform för systematiskt kollegialt lärande för 
pedagoger, offline och online. Visionen tar avstamp 
i Sveriges kommuner och landstings sammanställ-
ning kring framgångsrika skolkommuner. En grupp 
lärare har bland annat fortbildats i en kurs som 
vid utvärderingen beskrivs med orden ”inspiration, 
idéer och feedback - ett tillåtande forum som får 
dig att våga dela med dig och prova.”  

Arbetet med att lyfta fritidshemmen har under 
året fortsatt genom tydligare kvalitetsdiskussioner 
i fritidshemsnätverket och i rektorsgruppen, infor-
mation till barn- och utbildningsnämnden samt en 
kartläggning kring pedagogiskt ledarskap. En ut-
vecklingsplan för kompetensutveckling genom kol-
legialt lärande har också tagits fram och sjösätts i 
januari 2016. 

Ystads kommun har för läsåret 2015/2016 fått 
statsbidrag till Läslyftet – en fortbildning i språk-, 

läs- och skrivdidaktik för lärare i årskurs F-3 som 
bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att 
öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom 
att stärka och utveckla kvaliteten i undervisning-
en. Ystads kommun fick inte hela bidragssumman 
denna gång på grund av ett mycket stort nationellt 
intresse. Läslyftet koncentreras därför till årskurs 
F-3. 

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
uppgick till 472,5 mkr. Årets resultat innebar ett 
underskott med 1,0 mkr. I resultatet ingår kostna-
der för sociala investeringar motsvarande 0,2 mkr. 

Områdena inom barnomsorg och utbildning i ål-
dern 1-16 år redovisar ett underskott motsvarande 
2,6 mkr. Ett antal skolor gick med relativt stora 
underskott. En av anledningarna till detta är att 
skolor med minskat elevunderlag har startat min-
dre åldersklasser när grupperna har varit för små. 
För små grupper för att det ska vara ekonomiskt 
hållbart, framförallt för skolor utanför Ystads tät-
ort.

Arenan (badet) hade, inklusive Nybrostrandsbadet, 
ett överskott på 0,9 mkr. Intäkterna var högre än 
budgeterat. Arenan (badet) öppnade under hösten 
2014 och sedan öppnandet har antalet besökare le-
gat på en relativt konstant nivå. Ett antal skolor och 
förskolor hade överskott och centralt hade barn- 
och utbildningsnämnden ett överskott motsvaran-
de 3,0 mkr. Det finns ett antal orsaker till det po-
sitiva resultatet centralt. Kostnaden för skolskjuts 
har exempelvis varit lägre än budgeterat samtidigt 
som taxor och avgifter för fritidshem, försäljning 
av skolplatser och återsökning av momsbidraget 
ökat i jämförelse med budget. 

Antalet elever i grundskolan har ökat med 140 
elever under de två senaste läsåren, varav nästan 60 
av dessa tillkom innevarande läsår. Enligt progno-
sen kommer elevantalet fortsätta att öka. Att elev-
antalet i grundskolan ökar hänger samman med 
befolkningsstorleken i de aktuella åldrarna. Antalet 
elever som börjar i årskurs 1 är för närvarande fler 
än antalet som slutar i årskurs 9. Totalt går nu 2 
565 elever som är folkbokförda i Ystads kommun i 
grundskolan exklusive förskoleklass. 

Antalet elever i Ystads kommuns skolor som är 
folkbokförda i annan kommun uppgick under 
2015 till 105 elever. För 2014 var motsvarande siff-
ra 96 elever. Kunskapsskolan och Västra Sjöstadens 
skola, skolor som drivs i enskild regi, medför en 
relativt hög andel elever i friskola. År 2015 var det 
genomsnittliga elevantalet från Ystad 248 elever, 



B
ar

n 
o 

U
tb

ild
ni

ng
sn

äm
nd

44

B
ar

n 
o 

U
tb

ild
ni

ng
sn

äm
nd

45

vilket är en ökning med 22 elever jämfört med år 
2014. Ersättningen uppgick till 23,7 mkr.

Antal barn i förskolan inklusive friskolor uppgick 
år 2015 till 1  318 barn i genomsitt per månad. 
Ystads kommun har för närvarande 13 fristående 
förskolor. Under 2015 har friskolor, inklusive de 
som bedriver sin verkssamhet utanför kommunen, 
i genomsnitt per månad haft sammanlagt 310 barn 
som är folkbokförda i Ystads kommun. Ersättning-
en uppgick till 39,1 mkr.

Under året har förvaltningen följt kontrollmomen-
ten i barn- och utbildningsnämndens intern kon-
trollplan och konstaterar att nämndens mål med 
intern kontrollpunkterna överlag fungerat väl och 
avvikelserna från planen varit små och inte stört 
verksamheten.

Framtid 
Underlag för det fortsatta arbetet med planering 
och uppförande av den nya förskola och skola i kv 
Verkmästaren fortsätter under 2016 med mål att 
byggnaden ska vara klar för inflyttning hösttermi-
nen 2018. 

Under 2016 kommer arbetet med samverkan mel-
lan Ystads kommun och den idéburna sektorn 
fortsätta. Samverkan med den idéburna sektorn är 
mycket betydelsefull för såväl samhället i stort som 
för den enskilde individen. Detta är ett steg i att 
synliggöra föreningslivets och de idéburna organi-
sationernas viktiga roll i Ystads kommun. 
Uppförandet av A-hallen i Arenan innehållande 
evenemangsplan A med en publikkapacitet på cir-
ka 2 500 besökare, varav minst 2 000 sittplatser, 
kommer att invigas i januari 2016. Samtidigt som 

A-hallen tas i bruk startar rivningen av gamla ÖP-
hallen för att ge plats till framtida B-hallen. 

Tillströmning av flyktingar kommer att fortsätta 
under 2016 och ett stort arbete med att kartlägga, 
förbereda och skolplacera eleverna väntar. 

Ystads kommun har för avsikt att ytterligare fo-
kusera på språk och läsning för barn och elever i 
förskola och skola. Som ett led i detta har lednings-
gruppen för förskolorna i Ystad beslutat om en 
större utvecklingsinsats med kompetensutveckling 
för personalen samt kartläggning och utveckling av 
förskolornas lärmiljöer. Som en, delvis fristående, 
del i satsningen har biblioteket sökt och fått bidrag 
från Kulturrådet till läs- och litteraturfrämjande 
insatser. Projektet löper över tre år och är ett sam-
arbete mellan förskolor, bibliotek och barn- och 
elevhälsan. År tre kommer även vårdnadshavare att 
involveras. 

Barn- och utbildningsnämnden har beviljat förvalt-
ningen medel för att under år 2016 utveckla Kom-
Teks verksamhet. 

I område Väster kommer en ny ledningsorganisation 
att bildas med en rektor, biträdande rektor och för-
skolechef för förskola och grundskola Sövestad, 
Hedskoga och Svarte. Från den 1 januari 2016 är 
Änga/Västervång en skolenhet.

Under 2016 kommer förvaltningen att behöva utre-
da lokalbehov utifrån demografi, kommunens pla-
nerade utbyggnad av Hedeskoga, utökat elevantal 
i Edvinshems- och Svarteområdet samt Kunskaps-
skolans utökning till en årskurs 4-9-skola.  

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

1 % befolkningsökning Surbrunnskolan ska vara klar till höstterminen 2018. 

Projektering följer plan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

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

1-19-årsperspektivet har inte nåtts under 2015 
på grund av att gymnasieverksamheten ej är i den 

kommunala organisationen förrän den 1 januari 
2016.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Möjliggöra för barn och unga att möta arbetsmark-
naden. 

Arbetet med handlingsplanen för studie- och yrkes-
vägledning pågår.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Utökad samverkan mellan grundskola-gymnasieskola, 
högskola och näringsliv.

Möjliggjort gemensam kompetensutveckling ge-
nom att ha samma läsårstider för grundskola och 
gymnasium. Från och med den 1 januari 2016 ska

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

Följer kommunens arbetsmiljöpolicy: 
Medarbetarna upplever att Ystads kommun erbjuder 
en stimulerande arbetsmiljö. Det råder en god arbets-
miljö vad gäller fysiska, psykiska och sociala förhål-
landen.

Arbete pågår i förvaltningen att uppfylla de krav 
som Arbetsmiljöverket ställt. Kommunens medar-
betarenkät redovisas i februari 2016.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Ystads kommuns verksam-
heter ska arbeta utifrån Mil-
jöhandlingsprogrammet och 
Folkhälsoprogrammet

Grön flagg eller liknande ska gälla för 70 % av kom-
munens verksamheter. 

Implementering av den nämndsövergripande hand-
lingsplanen till Miljöprogrammet kommer att pågå 
under 2015 och våren 2016. Handlingsplan för 
fritids- och föreningssektorn kommer att vara klar 
våren 2016.

pas en gemensam ledningsorgansation för kultur- 
och utbildningsförvaltningen.
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Personal
Fortsatt positiv utveckling av hälsotalen kan skön-
jas.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Antal barn/elever
Förskola 1 318 1 324 -6
Förskoleklass 286 292 -6
Grundskola 2 519 2 530 -11
Fritidshem 1 119 1 069 50
Särskola 39 39 -
-varav egna elever i särskola 24 22 2
   
Besökare badanläggningar 157 496  150 000 7 496

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,7 -0,5 -0,2
Ledning och administration -7,2 -8,0 0,8
Barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 år -426,5 -424,4 -2,1
Fritidsverksamhet -38,1 -38,6 0,5
Summa -472,5 -471,5 -1,0

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2015

Budget
2015

Avvikelse

IT-satsning, grundskola -4,3 -5,8 1,5
Summa -4,3 -5,8 1,5

Antal årsarbetare har ökat under 2015.
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Kulturnämnden

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter 4,5 3,6 0,9
Kostnader -33,0 -31,9 -1,1
(varav kapitaltjänst) (-0,7) (-0,7) (-)
Summa -28,5 -28,3 -0,2
   
Verksamhet
Året har präglats av en intensiv aktivitet inom alla 
verksamheter och en mycket stor mängd kulturar-
rangemang har genomförts. Samverkan har skett i 
de flesta projekt och den externa finansieringen har 
ökat. Alla verksamheterna har arbetat med inte-
grationsprojekt i olika former. Fastighetsfrågor har 
påverkat verksamheterna, besöksantalet och ar-
betsmiljön, främst på konstmuseet och biblioteket. 
Satsningen på de mindre biblioteken gav mycket 
gott resultat, vilket till viss del har vägt upp biblio-
tekens besökssiffror.

I juni genomfördes en konsertkväll i Rådhusparken 
med ungdomar som målgrupp. Elever från IMP 
(Sydskånska gymnasieförbundets musikestetiska 
program) inledde kvällen och därefter följde en rad 
artister. Sist ut var den internationellt kände house-
DJ:n John DeSohn som är uppvuxen i Ystad. Kon-
serten genomfördes i samarbete med Radio Active 
och Sydskånska gymnasieförbundet och lockade 
cirka 3 500 personer. 

Antalet allsångskvällar i Norra Promenaden utö-
kades från tre till fyra och kända artister var in-
bokade. En av gästartisterna var Hasse Andersson 
som lockade ungefär 8 000 personer, vilket är nytt 
publikrekord. Operetten Läderlappen spelades för 
åtta utsålda hus på Ystads Teater i juli. Ytterligare 
två operauppsättningar spelades på Ystads Teater 
under sommaren. Shakespeare Globe Theatre åter-
vände till Ystads Teater, denna gång med Much ado 
about nothing. Kulturnämnden var också medar-
rangör för ytterligare en föreställning inom ra-
men för Ystad Theatre Festival. Nämnden bidrog 
även till Ystads International Military Tattoo och 
NOCA.

Under våren visades utställningen Varning för 
känsliga människor på Ystads konstmuseum. Ut-
ställningens tema var livskriser och under utställ-
ningsperioden gjordes flera arrangemang på temat. 
Under sommaren visades utställningen Slow Art i 
samarbete med Nationalmuseum och under hös-
ten producerades den internationella utställningen 
hus+boll=träd, en utställning för hela familjen med 
fokus på tillgänglighet. Utställningen var en del av 
det regionala projektet Bästa Biennalen! och fick 
extra finansiering från bland annat Kultur Skåne 

och Sparbanksstiftelsen Syd. 

I samband med Street Art Österlen gjordes en ut-
ställning på konstmuseet med graffitikonstnären 
Carolina Falkholt. Falkholt gjorde även en målning 
på Parkskolans gavel som invigdes i början av juni. 
Verket skapade en debatt med flera insändare och 
stora reportage i media, bland annat i Sydsvenskan. 

Under delar av våren var det stängt på konstmuse-
ets tredje våning, då glaset i innertaket byttes ut till 
laminerat glas.

Inventering av Ystads kommuns konstsamling har 
slutförts under året. Konstsamlingen har utökats 
med ett antal donationer, bland annat i form av 
verk från konstnärerna som deltog i utställningen 
Varning för känsliga människor. Malmö Konsthall 
donerade dessutom målningar och teckningar av 
Eve Eriksson. 

Klostret visade under året de egenproducerade ut-
ställningarna Korsvägen, Exponerat och Ursprung. 
Även vandringsutställningarna Violet Tengberg, 
Bröd, Fragment av liv – berättelser från krigstiden 
samt Gudrun Sjödén – 40 år av inspiration visa-
des. Till Fragment av liv producerades dessutom 
filmen Minnen från kriget som ett led i projektet 
Dokument Ystad. Film gavs också fokus i hörsalen, 
där flera tidigare filmproduktioner visades. Det har 
även skett en riklig programverksamhet kring de 
aktuella utställningarna.

Ystads bibliotek höll under de åtta första månader-
na samma höga nivå på besöks- och utlåningssiff-
rorna som föregående år. I oktober startade arbetet 
med att packa ner inför golvläggningen, vilket ledde 
till att siffrorna sjönk. Utlånen ökade på de mindre 
biblioteken och bokbussen. De totala utlånen för 
året blev dock färre än budgeterat. Satsningarna på 
de renoverade filialerna i Köpingebro och Löderup 
visar på vikten av att satsa på de mindre bibliote-
ken, då utlånen på dessa har ökat efter renovering-
arna. Utlånen av e-böcker har minskat kraftigt till 
följd av begränsningar i både budget och utbud.

Förberedelserna inför golvläggningen påbörjades i 
oktober och arbetet kom igång i november, dock 
med ytterligare fördröjningar. Biblioteket har un-
der perioden hållit öppet alla dagar utom tre. I 
december har verksamheten varit starkt begränsad 
och ägt rum i ett mindre rum i anslutning till entrén.
I oktober presenterades bibliotekens nya webb-
plats, en mycket viktig fortsättning på katalogsam-
manslagningen och samarbetet mellan fem kom-
muner. Webbplatsen har bland annat lett till att 
beställningsfunktionens tillgänglighet har ökat. 
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Biblioteket har under året utökat antalet egna ar-
rangemang genom nya arbetssätt och samarbets-
partners. Även arrangemang på de mindre biblio-
teketen har gjorts på försök. Stadsbiblioteket firade 
Pippi 70 år med ett stort kalas som blev välbesökt. 
I samarbete med kommunens avfallsenhet har Re-
toy, möjlighet för barn att byta leksaker och lyssna 
på saga, arrangerats två gånger. Ystads bibliotek 
arrangerade en fortbildnings- och inspirationsträff 
för läsombud och frivilliga högläsare inom äldre-
omsorgen och LSS. Café Språka har erbjudits för 
att asylsökande på ett enkelt sätt ska träffa perso-
ner med svenska som modersmål. Träffarna har be-
sökts av lika många svensktalande som asylsökan-
de. En syrisk praktikant har dessutom bidragit med 
idéer till språkcaféernas innehåll. Bokbussen firade 
femårsjubileum på Stortorget och förskolebarnen 
döpte bussens vänliga uggla till Hoho. 

Ystads bibliotek har åtagit sig att vara en Miljö-
när-vänlig verksamhet, vilket görs genom att laga, 
låna, återvinna och bidra till en minskning av av-
fallet samt genom att stödja invånarna i att göra 
detsamma.

Ekonomi
Kulturnämnden redovisar ett underskott på 0,2 
mkr. Det är en följd av högre kostnader än väntat 
för arrangemang samt högre kostnader än budgete-
rat för den politiska verksamheten. Biblioteket och 
muséerna uppvisar nollresultat vid årets slut. 

Kulturnämnden tog, efter beslut om komplette-
ringsbudgeten i kommunfullmäktige, med sig 0,3 
mkr i underskott från 2014. 

Framtid
På Klostret går arbetet med EMAP, European Music 
Archaeology Project, in i en intensiv slutfas under 
våren 2016 och fram till öppnandet av utställning-
en Archaeomusica i juni. Stort fokus finns på hös-
tens arrangemang kring utställningen, vid sidan om 

projektering och planering inför Klostrets 750-års-
jubileum 2017 som kommer att innebära både ut-
ställningar och en mängd kringarrangemang.
W – the truth beyond är en nyskriven opera om 
Kurt Wallanders ålderdom, skriven av Fredrik Six-
ten och Klas Abrahamsson. Operan har världspre-
miär i Tübingen, Tyskland i juli och kommer däref-
ter att spelas på Ystads Teater under augusti månad. 

Ystads konstmuseum fyller 80 år under 2016, vil-
ket kommer att firas på olika sätt. I februari visas 
en stor utställning med Ystadbördiga Inger Ekdahl 
som gick bort 2014 och donerade sin kvarlåten-
skap till Ystads konstmuseum. I maj öppnar en ut-
ställning med Johan Johansson som var den förste 
konstnären att ställa ut på museet. Under hösten 
produceras och visas Trekking in Time, en stor 
internationell utställning med temat vandring. Ut-
ställningen visas med ekonomiskt stöd av det inter-
nationella projektet Eurando, som samtidigt kom-
mer att äga rum i hela Skåne. Även Kultur Skåne 
stöttar utställningen ekonomiskt.

Ystads konstmuseum har fått i uppdrag av Region 
Skåne att ta över driften av det regionala projektet 
Bästa Biennalen!. Verksamheten flyttas i februari 
från Moderna Museet i Malmö till Ystads konst-
museum. 

Det nyinredda stadsbiblioteket kommer att firas 
med en biblioteksfest den 9-10 april, där biblio-
tekets verksamhet ska presenteras. Biblioteket ska 
bidra till stadens image, attraktivitet och identitet 
och fortsätta att stödja medborgarna i deras kun-
skapssökande och kreativitet.

Café Språka kommer att hållas varje vecka på 
biblioteket. Satsningen på mer biblioteksverksam-
het för barn och unga fortsätter och biblioteksche-
fen presenterar resultatet av utredningen om öppet-
hållande och programaktiviteter i början på 2016. 
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Demokrati och delaktighet för 
alla

Kulturnämnden har givit bibliotekschefen i uppdrag 
att utreda öppethållande samt formulera en ny biblio-
teksplan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Fler kulturarrangemang för ungdomar.

Fortsatt samverkan med Ystads Teater.

Kulturgaranti i förskola 2015-2030

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

1 % befolkningsökning Ständigt hålla frågan aktualiserad i och utanför kul-
turnämnden. Omvärldsanalys inom området. Följa 
stadsmiljögruppens arbete.

Ökad samverkan med Ledning och utveckling, 
filmstrateg i kommunen samt Film i Skåne. 
Fortsatt samverkan med filmföreningar såsom Scalas 
vänner.

Införa kulturgaranti eller motsvarande på gymnasie-
skolan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
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Personal
Tre personer har gått i pension under året. Ny mu-

seichef på Klostret har rekryterats med tillträde den 
1 januari 2016. Både museichefen och kulturut-
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vecklaren har ersatts av vikarier under året.
 
Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Utlånade böcker totalt 171 525 195 000 -23 475
och per invånare 5,9 6,8 -0,9
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum 3 320 3 800 -480
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum 28 234 30 000 - 1 766
Antal betalande besökare, Klostret 8 579 9 000 -421

Totalt antal besökre, Klostret 30 981 26 000 4 981

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,5 -0,5  -
Ledning och administration -2,1 -2,0 -0,1
Bibliotek och kulturverksamhet -25,9 -25,8 -0,1
Summa -28,5 -28,3 -0,2
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Gymnasienämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter 20,7 14,9 5,9
Kostnader -145,6 -139,7 -5,9
(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-)
Summa -124,9 -124,9 -

Verksamhet
Nämndens huvudsakliga verksamhet har under året 
bestått av att köpa utbildningsplatser inom gym-
nasieskola och gymnasiesärskola samt att bedriva 
vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

Forum Ystad har utöver den egna verksamheten 
även erhållit statsbidrag till yrkesutbildningar, både 
skolförlagda i samarbete med gymnasieskolor och 
som lärlingsutbildning på arbetsplatser. Även sär-
skilda satsningar för att utveckla kvaliteten och 
individanpassningen inom SFI samt att öka till-
gängligheten till alla utbildningar har kunnat ge-
nomföras med hjälp av riktade statsbidrag.

Samarbetet med Simrishamn och Tomelilla har ut-
vecklats ytterligare.

Arbetsmarknadsenheten har samarbetat med Ar-
betsförmedlingen, främst kring arbetet mot ung-
domsarbetslösheten. En överenskommelse har ge-
mensamt arbetats fram med en tydlig målsättning 
att minska ungdomsarbetslösheten.

Ekonomi
Gymnasienämnden redovisar ett nollresultat.

Den politiska verksamheten har ett positivt resultat 
på 0,2 mkr.
Forum Ystads resultat för 2015 är ett överskott på 

0,2 mkr. Arbetsmarknadsenhetens underskott på 
1,0 mkr vägs upp av vuxenutbildningens överskott 
på 1,2 mkr. Överskottet beror till största delen på 
en extra utbetalning av statliga bidrag från Skolver-
ket för yrkesvux under hösten.

Gymnasieverksamhetens resultat för 2015 är 
ett underskott på 0,5 mkr. I resultatet återfinns 
utköp av lösöre och förbrukningsinventarier och 
en slutreglering av Sydskånska gymnasieförbun-
det. Utköpet blev en kostnad på 1,0 mkr och 
regleringen gav nämnden en intäkt på 1,5 mkr då 
Ystads kommun bokat upp en högre kostnad för 
regleringen än vad som blev utfallet. Återstående 
underskott på 1,0 mkr beror på att köp av gymna-
sieplatser blev dyrare än budgeterat.

Framtid
Forum Ystad och arbetsmarknadsavdelningen be-
vakar och tar del av statens satsningar mot ung-
domsarbetslösheten och att få fler i jobb. Samarbe-
tet med Arbetsförmedlingen kommer att fördjupas 
ytterligare, genom att tjänstemännen lokalt mer 
tillsammans möter de unga för att ge dem hjälp och 
stöd att komma in i vuxenlivet.
Inom SFI kommer antalet nyanlända att öka kraf-
tigt, vilket kommer att ställa särskilda krav på 
verksamheten. Validering av tidigare kunskaper 
och snabb genomströmning genom en tydlig indi-
vidanpassning kommer att vara framgångsfaktorer 
för att snabbare kunna etablera de nya i samhället.

Även de arbetsmarknadspolitiska insatserna 
kommer att behöva kompletteras utifrån världsläget. 

Från och med förste januari 2016 ingår Ystad 
Gymnasium i gymnasienämnden och verk-
samheten ska integreras med Ystads kommun.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

1 % befolkningsökning Införa kulturgaranti eller motsvarande på gymnasie-
skolan

Ett samarbete med Sydskånska gymnasiet har under 
våren 2015 påbörjats för att införa kulturgarantin. 
Detta mål är ett långsiktigt mål som nämnden kom-

mer att arbeta vidare med vid gymnasieskolans in-
träde till Ystads kommun.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

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

Långsiktigt mål att arbeta med vid gymnasieskolans 
inträde till Ystads kommun Ett bredare samarbete 
mellan kommunens utbildningschefer ska införas.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Möjliggöra kombination av arbete och studie

Möjliggöra för barn och unga att möta arbetsmark-
naden

Forum Ystad har ett samarbete med arbetsförmed-
lingen och ett arbete med introduktionsanställning-
ar pågår.

arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiet kopplas till 
det lokala näringslivet vilket skapar nya kontakty-
tor.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Utökad samverkan mellan grundskola-gymnasieskola, 
högskola och näringsliv

Utökad samverkan mellan gymnasieskola, vuxenut-
bildningen och högskola

Sydskånska gymnasieförbundet har infört det fjär-
de teknikåret vid gymnasieskolan. 

Det är ett långsiktigt mål att arbeta med en utökad 
samverkan mellan gymnasieskolan, vuxenutbild-

ningen och högskolan som tar fart vid gymnasie-
skolans inträde till Ystads kommun. Ett samarbete 
har dock redan påbörjats med Lunds universitet. 
Det pågår också en samverkan runt vård- och om-
sorgscollage.

Personal
Antal årsarbetare har minskat under 2015. 
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Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter 4,1 3,3 0,8
Kostnader -6,3 -6,3 -
(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-)
Summa -2,2 -3,0 0,8

  
Verksamhet
Inom bygglovsverksamheten har förvaltningen un-
der 2015 fokuserat på att behålla de korta hand-
läggningstiderna för kompletta ärenden, att minska 
tiden det tar att få in nödvändiga kompletteringar, 
att införa en systematisk synpunktshantering och 
att erbjuda de sökande en god service och ett gott 
bemötande. Information via hemsidan och olika 
publikationer har förbättrats löpande under året. 
Inom utvecklingsarbetet skulle ett nytt system för 
det digitala arkivet införas, men på grund av vakan-
ser och personalbrist har det arbetet skjutits fram 
till 2016. 

Under året handlades 613 ärenden, vilket är 27 fler 
än föregående år. Antalet bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus har ökat något och under 2015 bevil-
jades 28 bygglov för enbostadshus, jämfört med 27 
föregående år och 21 stycken under 2013. 

Myndighetsnämnden har som mål att bygglovs-
ansökningar som är kompletta och planenliga och 
som är delegationsärenden ska handläggas inom 
fem veckor. Uppföljningen under året visar att den 
genomsnittliga handläggningstiden för kompletta 
ärenden varit 10-12 arbetsdagar. 

Av totalt 487 ärenden begärdes komplettering av 
ansökan i 190 ärenden. Det innebär att antalet 
kompletteringar har sjunkit kraftigt i jämförelse 
med tidigare år och ligger på en stabil nivå på un-
gefär 37 %. I de fall där komplettering begärdes låg 
genomsnittlig tid från att ansökan kom in till att 
begäran om komplettering sändes ut på 12 arbets-
dagar. Under 2015 syns också en viss minskning av 
antal dagar som det tagit den sökande att komma 
in med den begärda kompletteringen, vilket totalt 
sett ger en kortare handläggningstid för den sökan-
de. Genomsnittstiden för sökanden att återkomma 
med de handlingar som efterfrågades i komplette-
ringsbegäran är 20 dagar.

Antal slutliga slutbesked för bostäder under året 
har varit 21 enbostadshus och tre fritidshus. Under 
året har det beviljats bygglov för sex flerbostads-
hus, 28 enbostadshus och fyra fritidshus. Det indi-
kerar en för låg nivå i förhållande till tillväxtmå-
let och ambitionen att få fram 150 nya bostäder 

per år. Flera större lov, bland annat flerfamiljshus 
och kedjehus i Västra sjöstaden, kommer generera 
många nya bostäder och förklarar även de ökade 
intäkterna. 

En broschyr; Fönster – råd och riktlinjer för fönster, 
har färdigställts för tryckning. En handlingsplan 
har tagits fram för att utveckla service och bemö-
tande på avdelningen, parallellt med att det sker för 
hela samhällsbyggnadsförvaltningen. Genomföran-
det har påbörjats. Stadsbyggnadsavdelningen har 
också infört en rutin för hantering av synpunkter 
från och med halvårsskiftet. Vidare har avdelning-
en arbetat fram en handlingsplan för en bibehållen 
frisknärvaro.

Under hösten har en enkät med rubriken ”Hjälp 
oss att bli bättre!” skickats ut tillsammans med 
bygglovsbeslut. 100 enkäter skickades ut och 34 
svar har kommit in. Under 2014 skickades enkäten 
ut till de som fått ett delegationsbeslut, men under 
2015 har den skickats ut till samtliga sökanden un-
der en period. Den låga svarsfrekvensen kommer 
att göra det svårt att dra några slutsatser för verk-
samheten.

Fyra ansökningar om strandskyddsdispens har 
handlagts under 2015. Utöver det har elva sam-
råd hållits. Länsstyrelsen har fattat beslut om vilka 
områden som ska omfattas av utökat strandskydd 
och kommunen som har en annan syn på område-
nas betydelse för strandskyddets syften har valt att 
överklaga beslutet. 

Under 2015 har myndighetsnämnden löpande tagit 
beslut om lokala trafikföreskrifter, sammanlagt 26 
ärenden varav tre medborgarförslag. De ärenden 
som fick mest uppmärksamhet var höjningen av 
hastighetsgränserna på Malmövägen och Bellevu-
evägen. 

Ekonomi
Resultatet för myndighetsnämnden blev ett över-
skott på 0,8 mkr, varav politisk verksamhet gjorde 
ett underskott på 0,1 mkr och bygglovsverksam-
heten ett överskott på 0,9 mkr. Överskottet kan 
hänföras till att det varit flera stora bygglovsärenden 
under 2015 men vakanser inom bygglovsenheten 
har också betydelse för resultatet.
För politisk verksamhet beror avvikelsen på högre 
arvodeskostnader och åtgärder vid mandatperio-
dens början.

Kostnad per bygglov år 2015 var 10 639 kr jämfört 
med 8 571 kr år 2014. Bygglovsenheten hade år 
2015 en täckningsgrad på 80,7 %, att jämföra med 
82,9 % föregående år. Målsättningen på en kost-
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nadstäckningsgrad på minst 70 % uppnås, vilket 
indikerar att avgifternas storlek ligger på rätt nivå. 

Framtid
För verksamheten nästa år ligger fokus på att be-
hålla de korta handläggningstiderna och att ha ef-
fektiva rutiner och fungerande verksamhetsstöd. 
Under 2016 ska bygglovsarkivet flyttas från ett 
äldre system till ett nytt med fler funktioner. Valet 
av arkivsystem behöver samordnas med valet av 
arkivsystem för övriga digitala arkiv i kommunen. 
Det är ett första steg mot en digitaliserad handlägg-
ning av bygglovsärenden. 
Arbetet med gott bemötande och en lärande attityd 
till inkomna synpunkter kommer också att fort-
sätta. Genom att tillhandahålla information på ett 
enkelt och lättbegripligt sätt skapas förutsättningar 
för att ansökningar ska vara så kompletta som 
möjligt när de lämnas in. Enheten arbetar med att 

förenkla strukturen på hemsidan och underlätta att 
hitta vägen fram till informationen.
Genom att förstärka organisationen med ytterli-
gare en byggnadsinspektör kommer myndighets-
nämnden att kunna gå från ett händelsestyrt arbets-
sätt till en planerad och systematisk tillsyn. Utifrån 
aspekter som rättssäkerhet, risk och sårbarhet kan 
nämnden utse insatsområden för tillsynen och ge-
nomföra insatser till efterlevnad av plan- och bygg-
systemet.

Hemsidan uppdateras löpande med aktuell infor-
mation om strandskydd, dispenser och samråd. 

Under 2016 planeras igångsättningen av trafikpro-
gram för byarna. Avsikten är att se över hastighe-
ter, säkerhet och trafikmiljön i byarna, med början 
i Svarte.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
1 % befolkningsökning Nämnden ska främja och verka för det bostadspoli-

tiska målet – 150 nya bostäder ska byggas under året                   

Nämnden ska klara 5 veckors handläggningstid för 
100 % av delegationsärenden som är i enlighet med 
detaljplan och som är kompletta                  

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

80 % av medborgarna som fått beslut i bygglovsären-
den ska vara nöjda med service och bemötande   

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

Tjänsten som bygglovschef har varit vakant delar 
av tertial 2 och 3. Det innebär att genomförandet av 
handlingsplan och e-arkiv fick avvakta tillträdande 

chef och kunde inte genomföras enligt plan detta år. 
För perioden har planerade aktiviteter följts. Hand-
lings- och åtgärdsplan finns för genomförande.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Delta i en process för att samverka över förvaltnings- 
och bolagsgränserna i komplexa företagsärenden
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ter. Under 2016 har enheten rekryterat fyra nya 
medarbetare då tidigare befattningshavare valt att 
sluta. Vissa tjänster har varit svåra att återbesätta 
då konkurrensen från andra kommuner och från 
den privata sektorn är stor.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
En god personalpolitik som 
främjar trivsel och arbetspresta-
tioner samt ökar möjligheterna 
för Ystad att vara en attraktiv 
arbetsgivare

Frisknärvaron ska öka och överstiga 97 % 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

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

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin 
ska vara i balans

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

Personal
Frisknärvaron var i genomsnitt för 2015 98,6 %. 
På bygglovsenheten arbetar en bygglovschef, en 
bygglovsarkitekt, en bygglovshandläggare, två 
byggnadsinspektörer, en kommunantikvarie, en 
nämndsekreterare, en registrator och två assisten-
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Antal bygglov 474 600 -126
Antal samråd 162 200 -38
Antal bygganmälan 129 50 79

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,4 -0,3 -0,1
Bygglovsverksamhet -1,8 -2,7 0,9
Summa -2,2 -3,0 0,8

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2015

Budget
2015

Avvikelse

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

Nytt ärendehanteringssystem kräver samordning 
och på grund av vakant bygglovschefstjänst under 
delar av 2015 hann inte bygglovsenheten genom-
föra investeringen i ett digitalt arkiv. 
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Samhällsbyggnadsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter 479,5 468,1 11,4
Kostnader -557,6 -551,3 -6,3
(varav kapitaltjänst) (-128,7) (-127,0) (-1,7)
Summa -78,1 -83,2 5,1

Verksamhet
Inom översiktsplaneringen inriktades arbetet un-
der våren på att hantera inkomna synpunkter på 
fördjupad översiktsplan för Ystads tätort, ta fram 
förslag till utställningshandlingar och att förankra 
förslaget politiskt. Under sommaren var förslaget 
till fördjupad översiktsplan utställd. Under hösten 
har inkomna synpunkter sammanställts och hante-
ringen av dessa och av Länsstyrelsens yttrande har 
varit en väsentlig del av arbetet.

Fokus på byarna har varit inriktat på att stödja 
teknikavdelningen i genomförandet av åtgärder i 
Löderup samt framtagandet av ett fokus-program 
för Glemmingebro. Stadsbyggnadsavdelningen har 
också slutfört ett större arbete kring cykelvägar. Ett 
EU-projekt i samverkan med Bornholm har slutre-
dovisats och en cykelstrategi har antagits av full-
mäktige, till grund för kommande cykelplan och 
beslut om cykelvägar.

Planenheten arbetar löpande med ett 30-tal detalj-
planeärenden och under året har sju detaljplaner 
antagits eller godkänts av samhällsbyggnadsnämn-
den. Bland uppdragen som fullföljts finns planer 
för kvarteren Dammhejdan, Kokillen och Buska-
möllan, samtliga med inriktning på bostäder. Det 
finns också ett stort intresse bland exploatörer att 
få fram fler byggklara områden, till exempel inom 
kvarteret Lillö samt gamla Willys och Västra Sjö-
staden etapp 3.

Inom GIS-verksamheten har avdelningen bidragit 
med underlag, information och analyser i olika 
sammanhang, både inom den egna förvaltningen 
och till andra. Det har införts en karttjänst på 
hemsidan som underlättar för de som söker olika 
servicefunktioner. Inom kart och mät har det va-
rit en ökad efterfrågan på både mättjänster och 
utsättningar. Förberedning har skett av övergången 
till ett nytt höjdsystem i samband med årsskiftet.

Under året har två fastigheter sålts på gamla sock-
erbruksområdet med följande köpeskilling:
Kontorsvägen 2, 1,4 mkr
Kontorsvägen 4, 1,6 mkr

Fastighetsavdelningen har flyttat över anläggnings-
skötare på idrottsplatsen och Österporthallen till 
kultur- och utbildning. Totalt handlar det om sex 
tjänster med övergång i januari 2016. Den tekniska 
driften av anläggningarna kommer även fortsätt-
ningsvis att ligga på fastighetsavdelningen. En kon-
sekvensanalys har genomförts med fritid och hälsa 
och berörd personal. 

Intresset för att bygga bostäder i kommunen är 
fortsatt stort både från exploatörer och från pri-
vatpersoner.

19 radhus är påbörjade i Källesjö och 13 kedjehus 
i Västra Sjöstaden. Försäljning av sammanbyggda 
hus pågår i Nybrostrand, dock försenar ett överkla-
gat bygglov byggstarten för ett av projekten. Ledig 
kommunal mark för exploatörer finns endast i Kö-
pingebro, men det finns två olika intresserade ex-
ploatörer som skissar på bostäder vid Soldatvägen 
och vid Kamerala. Sex nya exploatörer har tecknat 
avtal med kommunen på all mark som köptes/togs 
tillbaka från Peab i Västra Sjöstaden. Bostäderna 
kommer att upplåtas med bostadsrätt, hyresrätt och 
äganderätt och når därmed flera olika målgrupper.

Alla fribyggartomter i Källesjö, Nybrostrand och 
Köpingebro är sålda. Fyra nya tomter förbereds 
inför försäljning i Svarte. Ny projektering av infra-
strukturen i det nya området i Nybrostrand måste 
göras och säljstarten av marken har skjutits fram 
till början av 2017. Mark- och exploateringsen-
heten har föreslagit nya fribyggartomter i Västra 
Sjöstaden, Hedeskoga och Kåseberga, detaljplane-
arbete pågår. 

Projektering av infrastrukturen i Öja industriom-
råde pågår och anläggningen av infrastrukturen 
planeras att byggstarta under 2016. 

Region Skåne har under året lett ett projekt med 
Skåneleden som innefattat att parkenheten utfört 
förstudier, sammanställningar och uppsättning av 
material längs ledens sträckning genom kommu-
nen. Projektet har inneburit en översyn av Skånele-
den där nya centrala skyltar blivit uppsatta. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2016 med nya ledmar-
keringar och tre nya rastplatser.

Insynskyddande plantering till exploateringsom-
råde Nybrostrand 19:10 har gjorts under våren och 
hösten. I samband med rivning av alla byggnader 
inom Dammhejdan har kontroll av växtvärden 
gjorts. Enheten har utfört konditionsbesiktning av 
cirka 300 träd i Sandskogens camping och utfö-
rande av beskärning torra grenar och fällning av 
farliga träd.
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Ny asfaltbeläggning har lagts på Stora Norregatan, 
Stora Västergatan, Västerleden med längsgående 
gång- och cykelväg, samt på Soldatvägen, med to-
talt 27 600 kvm.
Delar av industrispår som inte längre används har 
tagits bort på Saltsjöbadsvägen. Löpande drift 
och underhåll av gator, dagvattenbrunnar och 
vägmärken har skett under året. 

Under året lades mycket resurser på att ta fram ett 
förslag till ny renhållningsordning för kommunen. I 
det arbetet knöts också många nya kontakter både 
internt och externt som kommer till stor nytta i det 
framtida arbetet.
Ystads kommun genom avfallsenheten gick till final 
vid årets återvinningsgala i kategorin ”Årets miljö-
initiativ”, juryns motivering löd; ”Genom att an-
vända humor kombinerat med sociala medier har 
Ystad skapat en dialog kring avfall, ökat kunska-
pen och visat på möjligheterna att minimera avfall 
och återvinna på rätt och kul sätt.”

VA-verksamheten har under 2015 präglats av den 
fortsatta expansiva utvecklingen av Ystads kom-
mun. Detta innebär omfattande behov av ny infra-
struktur som ska planeras med hänsyn till befintlig 
vattenförsörjning och stora naturvärden. Intensivt 
arbete, omfattande utredningar och långsiktigt ar-
bete inför kommande exploatering medförde att in-
vesteringsnivån för utbyggnad av ledningsnät, vat-
tenverk och avloppsreningsverk varit fortsatt hög 
under året.

Simrishamns kommun riktade under hösten en 
framställning till Ystads kommun om köp av vatten 
för att långsiktigt kunna trygga vattenförsörjningen 
i Simrishamns södra delar. Samhällsbyggnadsnämn-
den i Ystad ställde sig positiva till framställningen 
och gav förvaltningen i uppdrag att utreda de tek-
niska förutsättningarna för vattenleverans. Ystads 
kommun har sedan tidigare en datormodell över 
dricksvattennätet, vilken kommer att användas för 
att simulera olika utbyggnadsscenarier och kapaci-
tetsberäkningar för dricksvattenförsörjningen.

Arbetet med Vattenplanen för Ystads kommun bör-
jar bli klart och omfattar ett längre perspektiv fram 
till år 2030. Detta för att möjliggöra långsiktig 
planering och för att belysa vilka framtida inves-
teringar som behöver göras för att säkra en lång-
siktig VA-försörjning inom kommunen. Avsikten är 
att Vattenplanen ska kunna antas av kommunfull-
mäktige till sommaren 2016 och att utbyggnad av 
avlopp därefter ska kunna påbörjas. Arbetet med 
VA-utbyggnadsplanerna åtföljs av en stor kom-
munikationsinsats för de kunder som omfattas av 

utbyggnaderna och därefter genomförande av pro-
jekten.

Arbetet med VA-försörjning är ofta förknippat med 
arbetsmiljörisker som av nödvändighet måste han-
teras. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är därför 
ett fortlöpande och ständigt pågående arbete, både 
vad avser daglig drift men även i samband med om-
byggnader och investeringar.

Kommunala entreprenader
Drift och underhållsarbeten, vägar och parker.

• Nemi Syd - Strandstädning och städning av of-
fentliga toaletter

• Svensk Markservice - gräsklippning
• NCC – beläggningsarbeten
• Björntjänst, Trädgårdsanläggning och Peab – 

mindre anläggningsarbete 
• Mobiltoalett Kust – slamsugning av dagvatten-

brunnar
• Gustav Nilsson – kantklippning
• Kenneths Gräv – maskintjänster (VA)
• Tobias Bengtssons Gräv – maskintjänster (gata 

och park)
• Hagströms transport AB – transporttjänster
• SITA – containertransport (avfall och VA)
• AB Svensk linjemålning – väglinjemålning
• Utetjänst – ogräsbehandling
• Jörgen Mårtenssons gräv – tångrensning

Utöver dessa har även träffats avtal med nio företag 
avseende snö- och halkbekämpning. Uppföljning 
sker genom besiktning av utfört arbete eller av ett 
egenkontrollsystem.

Serviceavdelningen, som från 1 januari 2016 heter 
kost- och lokalvårdsavdelningen, har under senare 
delen av 2015 fått ett helt nytt uppdrag. Flyktingbo-
endet i Köpingebro fick ta del av Löderupsgårdens 
mat under oktober - december, lokalvårdsenheten 
ansvarade för att lokalerna varje dag upplevdes 
som fräscha och välkomnande, ett spännande upp-
drag som verkligen satte leveransprecisionen i fo-
kus. 

Under året har avdelningen tillsammans med repre-
sentanter från miljöavdelningen, kultur och utbild-
ning och social omsorg arbetat med policyn hållbar 
matutveckling. Alla i Ystad har lika rätt till bra och 
hälsosam mat som ett led i en hållbar utveckling. 
Maten och måltiden ska skapa förutsättningar för 
goda matvanor, en god hälsa och välbefinnande. 
Ystads kommun är en stor inköpare av livsmedel. 
Genom att medvetet upphandla och köpa in livs-
medel med hänsyn till miljö, klimat, hälsa, etik, 
ekonomi och arbetsmiljö medverkar kommunen 
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till att tillsammans med livsmedelsproducenterna 
påverka utvecklingen till ett hållbart samhälle. Be-
slut om policyn fattas av samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och kommunstyrelsen. 

Kost- och lokalvårds avtalsarbete har pågått 
och fortsätter 2016, målet är att plocka fram ett 
basutbud och tydliggöra det i avtalstext. Samarbete 
sker med kultur och utbildning och social omsorg 
där samhällsbyggnadsförvaltningen är drivankaret 
och har ansvar för att avtalstexterna blir tydliga 
och lättförståliga gällande vad som ingår i servicen. 

Ekologiska måltider serveras i den utsträckning 
kostenheten klarar med den prissättning som till-
lämpas, något som bör beaktas vid framtida pla-
nering för att kunna bibehålla en hög kvalitetsnivå 
på samtliga inköp. Köken köper in svenskt fläsk- 
och nötkött, svensk kyckling och charkprodukter 
från närliggande leverantörer. Samtliga fiskinköp 
är marine stewardship council (MSC) märkta. Ut-
budet av ekologiska livsmedel är ganska begränsat 
och för att öka upp till 25 %, som är samhällsbygg-
nadsnämndens mål för 2015, behöver det köpas in 
ekologiskt kött. Volymerna finns inte att tillgå och 
kostenheten har inte den prissättning som krävs vil-
ket kan medföra minskade inköp av svenskt kött.

I Sysavs mätning av matsvinn i medlemskommunerna 
ligger Ystads kostverksamhet lägre än genomsnittet. 
Tallriksvinnet är för Sysav 7 % och för Ystad 4 
%. Produktionssvinnet är för Sysav 13 % och för 
Ystad 7 %. Det är ett arbete som pågår aktivt för 
att ta tillvara på resurserna på bästa sätt och att 
öka förståelsen för matens värde.

Syftet med projektet ”äldre blir yngre ” är att sätta 
fokus på seniorrestaurangernas utbud och kvalitet. 
Restaurangerna har börjat med gemensam rullande 
meny som minskar risken att alla serverar samma 
mat, samma dag, vilket gör restaurangerna mer att-
raktiva. 

Under 2014 och 2015 har lokalvården arbetat fram 
”Ystad kvalitet” som är ett redskap som ska an-
vändas i avtalsskrivningen. Detta system ska mäta 
överenskommen kvalité med leverans. Det ger 
möjlighet att tillsammans med kunden mäta utifrån 
överenskommen kvalitet och åtgärda eventuella 
brister. Lokalvården bidrar till miljöarbetet genom 
att introducera doseringsutrustning för kemikalier i 
verksamheterna. Mätning av mängd använda kemi-
kalier startade hösten 2015 och fortsätter till hös-
ten 2016, vilket ger faktiska mätresultat att arbeta 
vidare med. Lokalvården städar med torra städme-
toder med material av microfiber, vilket förutom 
miljövinsterna med minskad kemikalieanvändning 

är bra för personerna som vistas i lokalerna och för 
personalens arbetsmiljö. 

Ekonomi
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott 
på 5,1 mkr. I resultatet ingår reavinster vid fastig-
hetsförsäljningar på gamla sockerbruksområdet 
motsvarande 1,2 mkr. I resultatet ingår nedskriv-
ning av Österportshallen med 7,0 mkr vilket även 
var budgeterat. Nämndens resultat exklusive rea-
vinster uppgår till 3,9 mkr.

Stadsbyggnad har ett överskott på 1,3 mkr. Över-
skottet finns dels inom översiktsplaneringen, där 
arbetet med den fördjupade översiktplanen för 
Ystad hejdades under hösten för att klara ut hur 
Länsstyrelsens yttrande skulle hanteras, dels inom 
detaljplaneringen där aktuella planärenden har 
krävt mindre konsultinsatser än brukligt.

Fastighetsavdelningens avvikelse resulterar i ett 
nettounderskott med 3,9 mkr efter att reavinster 
avräknats. 
Underskottet hänför sig till akuta underhållsåtgär-
der, 2,9 mkr, ökade larm- och bevakningskostnader, 
0,5 mkr och inbrott-och skadegörelsekostnader, 
0,5 mkr.

Tekniska avdelningen har ett överskott på 3,5 mkr 
vid årets slut. Överskottet beror bland annat på 
en mild vinter, vakanta tjänster under större delen 
av året och att kostnaden för gatubelysningen inte 
blev så hög som budgeterat. Tekniska avdelningen 
har under perioden köpt och sålt fordon med en 
reaförlust på 27 tkr.
Avfallsenheten har ett överskott på 0,3 mkr som 
läggs som en kortfristig skuld. Den kortfristiga 
skulden uppgår vid årets slut till 2,4 mkr. 
VA-enhetens resultat är ett underskott på 1,3 mkr 
som minskar den långfristiga skulden till 7,7 mkr. 
Underskottet beror på minskad volym sålt vatten, 
främst under sommaren.

Kost- och lokalvårdsavdelningen gav överskott 
på 0,7 mkr som hänförs till lokalvårdsenheten. 
Anledningen är lägre personalkostnader och lägre 
kostnader för förbrukningsmaterial än budgeterat. 
Kostenheten höll budgeten totalt men inom enhe-
ten finns det avvikelse mellan skola och förskola 
som gör ett underskott på 0,3 mkr och äldreomsorg 
som har ett överskott på 0,3 mkr. 

Administration och Utveckling redovisar överskott 
med 2,3 mkr. Överskottet hänför sig till kollektiv-
trafiken, 0,6 mkr, vakant tjänst under året samt 
återhållsamhet med resurserna efter halvårets dyst-
ra prognoser i kommunens samlade verksamheter.
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Framtid
Arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för 
Ystad kommer att gå vidare i framtagandet av en 
antagandehandling. Avsikten är att den ska antas 
av kommunfullmäktige under försommaren 2016. 
Därefter är det av vikt att kommunen gör en aktua-
litetsprövning av den kommuntäckande översikts-
planen.

Både i Köpingebro och i Ystad behöver detaljplaner 
tas fram för att förverkliga visionerna från över-
siktsplanerna. För Köpingebro ska en handlingsplan 
visa i vilken ordning och på vilket sätt ärendena ska 
hanteras. I Ystad kommer planeringsprocessen för 
hamnen läggas upp i avsikt att få fram ett gemen-
samt planprogram för hela hamnområdet och för 
de detaljplaner som ska följa programmet. Under 
den närmaste framtiden ska stadsbyggnadsavdel-
ningen prioritera planer med stor påverkan på bo-
stadsförsörjningen, såsom Västra Sjöstaden etapp 3 
och Hedeskoga.

I ett större sammanhang föreslås på nytt en översyn 
av plan- och bygghanteringen, men vilka förenk-
lingar som kan tänkas komma är ännu inte klar-
lagt. Översiktsplaneringen bli mer strategisk och 
vägledande, så att byggnationer kan hanteras direkt 
genom bygglov i fler fall.

Tekniska avdelningen ser ett stort tryck på både 
investerings- och exploateringsprojekt inom gatu- 
och stadsmiljö de kommande åren. Stora satsningar 
görs på exploateringsprojekt för att kunna erbjuda 
nya och befintliga invånare bostäder och fastigheter. 
Det är dock även viktigt att se till att befintlig infra-
struktur underhålls och förbättras i samband med 
att staden växer och delar av stadens funktioner 
och målpunkter förändras. För att kunna påbörja 
de mest prioriterade projekten har rekrytering skett 
av landskapsarkitekt och projektledare. Den mängd 
projekt som planeras kräver dock att bemanningen 
kommer att förstärkas ytterligare med bland annat 
trafikplanerare, byggledare och driftingenjör inom 
2016 års ram. Inom de närmsta åren kommer bland 
annat delar av Surbrunnsområdet att förbättras där 
till exempel Fridhemsgatan och Åvallastråket ligger 
i planerad budget för ombyggnation. Parkeringen 
på Oskarsgatan är planerad att byggas om under 
2016, fler parkeringsplatser kommer anläggas och 
ytan ska koppla samman det framtida Åvallastrå-
ket med centrum. Ett stort projekt som även kan 

komma att behöva genomföras är att förbättra sta-
tionsområdet och kopplingarna till centrum. Detta 
bör samordnas med Trafikverkets planerade pro-
jekt med järnvägsspåren på stationsområdet.
Att värna och vårda Ystads kommuns goda förut-
sättningar för frisk luft, rent vatten och en giftfri 
miljö, samtidigt som tillväxten ställer stora krav 
på utvecklingen av VA-tjänster är en utmaning. 
Framtida utmaningar handlar bland annat om öka-
de lagkrav och klimatförändringar. Investerings-
takten behöver öka för att kunna hantera dessa 
förändringar. Det kräver resursförstärkningar 
i form av både pengar och personal. Det dagliga 
arbetet har kommit igång på allvar med att anta 
utmaningen om att långsiktigt säkerställa hållbara 
VA-lösningar genom anpassningen av kommunens 
vattenverk och avloppsreningsverk. Nästa viktiga 
steg är att Vattenplanen fastställs av kommunfull-
mäktige under 2016 så att VA-utbyggnaden på 
landsbygden kan påbörjas och förnyelsetakten av 
befintliga VA-ledningar öka. Vattenplanen pekar ut 
riktningen för VA-verksamheten fram till 2030. Ef-
tersom finansiering av VA-investeringar sker genom 
anläggnings- och brukningsavgifter från kunderna 
som använder vattentjänsterna måste en långsiktig 
plan för VA-taxehöjningar antas för att finansiera 
åtgärder enligt Vattenplanen. 

Under 2016 beräknas en ny renhållningsordning bli 
beslutad av kommunfullmäktige. Ytterligare områ-
den i kommunen kommer att erbjudas matavfalls-
utsortering. Kommunikation via olika kanaler är 
liksom tidigare viktigt för avfallsenheten för att nå 
ut med information. 

Kraven på dricksvattenproduktionen kommer san-
nolikt att öka som en effekt av ett förändrat klimat. 
Tillgången till råvatten av hög kvalitet kommer tro-
ligen inte att vara lika självklar i framtiden. Därför 
måste de kommunala vattentäkterna skyddas. Pro-
cessen för att uppdatera befintliga vattenskydds-
områden och föreskrifter enligt Miljöbalken samt 
nya vattendomar för Glemmingebro och Stora Her-
restad ska påbörjas under 2016. 

Genom policyn hållbar matutveckling finns en del 
som ska implementeras i kommunens verksamhe-
ter, ett gemensamt arbete över förvaltningsgrän-
serna. Backa skolrestaurang byggs om och får ett 
produktionssäkert kök som kan möta framtidens 
behov. 
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Medborgarförslag ska besvaras inom tre månader

Många medborgarförslag från 2014 var ohantera-
de föregående år och har behandlats under tertial 1 
När nu de flesta medborgarförslag från föregående 
år har hanterats har handläggningstiderna 

förbättrats under tertial 3. Ny arbetsordning är 
framtagen och har börjat tillämpas. Alla medbor-
garförslag har dock inte hanterats på tre månader 
vilket krävs för fullständig måluppfyllelse.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
1 % befolkningsökning ·  Nämnden ska ta fram 7 antagna/godkända 

detaljplaner och möjliggöra 150 nya bostäder per år 
under mandatperioden              
· Nämnden ska försälja 5 000 m2 industrimark 2015 
och förbereda för en försäljning av 15 000 m2 2017 
och framåt       
· Nämnden ska utreda möjligheten med ett naturrum/
kulturrum i Kåseberga
Vid planerad nybyggnation i nämndens regi ska möjlig-
heten till konstnärlig utsmyckning beaktas
Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som till-
godoser skolans och omsorgens behov och måluppfyl-
lelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljö-
mässiga mål

Målet är till stora delar uppfyllt, men riktlinjer för 
exploatering färdigställdes inte under 2015. Arbe-
tet med faktisk exploatering har prioriterats i för-
hållande till tillväxtmålet. Bedömningen för helår 
justeras ner från grön vid delår till gul eftersom 

verksamhetsutvecklingen för exploatering inte är 
genomförd enligt plan. Av de 0,5 mkr som avsattes 
i budget för utredning av ett naturum/kulturrum i 
Kåseberga har cirka 0,2 mkr upparbetats. Reste-
rande budgetmedel flyttas med till 2016 för fortsatt 
arbete.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Delta i en process för att samverka över förvaltnings- 
och bolagsgränserna i komplexa företagsärenden
Utbyggnad av avloppsnätet, reningsverk och vatten-
verk ska ske planenligt                       

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Under 2015 ska en policy för hållbar matutveckling tas 
fram som säkrar både 25 % ekologiska varor och en 
utpekad andel närproducerade/klimatsmarta produk-
ter
Nämnden ska arbeta med förbättrad service och bemö-
tande inom förvaltningens verksamhetsområden

En policy för hållbar matutveckling för kommunens 
olika nämnder har tagits fram och ska behandlas 
av kommunfullmäktige. Däremot klaras inte målet 
med 25 % ekologiskt i verksamheten. Mängden 
ökar dock till sammantaget 18 % i nämndens egen 

kostverksamhet. Förslag till extra anslag för att 
klara 25 % ekologiskt har behandlats politiskt, 
men med negativt utfall. Till 2016 har nämnden 
därför reviderat målet till 20 % då medel saknas 
för att nå 25 %.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin 
ska vara i balans

· Målsättningen är att planerade investeringar ska utfö-
ras enligt plan och 100 % vara upparbetat/genomfört
· Minska kostnader för upphandling och inköp

Rekrytering av projektledning misslyckades under 
våren men tillsattes under hösten. På grund av per-
sonalbrist avvaktas därför flera projektstarter. Det 
gör att målsättningen inte nås 2015. Den uppar-

betade nivån på investeringsmedel ligger på 65 %. 
Däremot bedömer nämnden att övriga aktiviteter 
klaras för året. Upphandlingskompetens har 
rekryterats. Upphandlaren tillträder februari 2016.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
En god personalpolitik som 
främjar trivsel och arbetspresta-
tioner samt ökar möjligheterna 
för Ystad att vara en attraktiv 
arbetsgivare

Frisknärvaron ska öka och överstiga 97 %

Nämnden klarar inte målet för 2015 men däremot 
klarar förvaltningen samtliga planerade aktiviteter. 
Planerade åtgärder för att på sikt klara målet har 
tagits fram och beslutats innehållande handlings-

planer för samtliga avdelningar inom förvaltning-
en. Nämnden har en frisknärvaro på 94 % vilket är 
klart bättre än vid tertial 1 men sämre än 2014 med 
0,6 procentenheter. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

·  Ta fram handlingsplaner enligt de fem strategiska 
miljömålen i miljöprogrammet under 2015   
- Uppvärmningen av nämndens lokaler ska vara fos-
silfri vid utgången av 2015

Nämndens åtagande klaras delvis. Planerna har en 
viss tidsmässig förskjutning, avfallsplanen kom-
mer att börja gälla april 2016. Personalresurs för 
vatten- och cykelplanen upphandlas för att kunna 

genomföras enligt plan under hösten. Nämnden 
har fortfarande en fastighet kvar med fossil upp-
värmning. Förslag till försäljning har presenterats 
för nämnden, men beslut är inte fattat varpå målet 
endast delvis nås 2015.
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Personal
Frisknärvaron för 2015 blev 94,0 % vilket är en 
försämring med 0,6 procentenheter jämfört med 
2014. Trenden är negativ då frisknärvaron sjunkit 
med 2,6 procentenheter sedan 2011. Avdelningarna 
har under året arbetat med att ta fram handlings-
planer för öka frisknärvaron. Kost- och lokalvårds-
avdelningen har haft en hel del friskvårdsaktiviteter 
under året. För att stärka kropp och själ har per-

sonalen erbjudits speciellt bokade pass hos några 
av friskvårdsaktörerna, detta för att locka flera att 
nyttja kommunens friskvårdsträning. Det har ar-
betats systematiskt med rehabiliteringsprocessen 
för att minska antalet långtidssjukskrivningar och 
för att förebygga sjukskrivningar har pooltjänster 
inrättats för att klara av uppdraget även under va-
kanser.  
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll 143 140 3
Mediaförsörjning (kr/kvm) 145 146 -1
Mark- plan- och exploatering
Påbörjade villor/radhus 33 15 18
Försåld industrimark, kvm 1 800 15 000 -13 200
Påbörjade bo/hyresrätter
*mark som ägts av kommunen

36* 50 -14

Stadsbyggnad
Antal antagna/godkända detalj-planer 7 7 -
Antal godkända översiktsplaner 0 1 -1
Antal pågående detaljplaner 28 25 3
Antal program 2 1 1
Antal förrättningsförberedelser 11 10 1
Antal husutsättningar 100 50 50
Antal grundkartor 6 7 -1
Antal nybyggnadskartor 77* 70 7
* varav 33 st enkla
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 067 6 900 167
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 244 242 2
Mängd matavfall, ton 1 083 1 100 -17
VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 185 000 2 800 000 615 000
Antal kbm sålt vatten 
*Kan ej lämnas pga osäker statistik från systemet

* 2 200 000

Serviceavdelningen
Antal portioner, skola, förskola (lunch) 609 239 662 500 -53 261
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pensionärer 29 684 25 000 4 685
Antal portioner, äldreomsorg,  matdistribution 39 030 44 000 -4 970
Inköp av ekologiska livsmedel i % 18 % 25 % -7 
mot totala livsmedelsbudgeten
för- och grundskola

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Politisk verksamhet -0,8 -0,8 -
Administration och utveckling -3,5 -5,8 2,3
Fastighetsavdelning -17,6 -14,9 -2,7
Stadsbyggnad -4,6 -5,9 1,3
Teknisk avdelning-trafik 3,9 3,9 -
Teknisk avdelning- gata och park -50,3 -53,8 3,5
Avfallsenhet - - -
VA-enhet - - -
Serviceavdelning -5,2 -5,9 0,7
Summa -78,1 -83,2 5,1
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2015

Budget
2015

Avvikelse

Energieffektivisering -10,4 -9,4 -1,0
Ystad Arena -90,8 -157,4 66,6
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -94,5 -101,8 7,3
VA-utbyggnad -0,2 -20,0 19,8
Övriga investeringar -70,4 -118,0 47,6
Summa -266,3 -406,6 140,3

Arbetet med energieffektiviseringarna fortsätter 
att minska användningen av fossila bränslen för 
uppvärmning. Konventering från olja till värme-
pump på Svarte skola har avslutats. Uppstart och 
intrimning pågick under hösten. Parkeringsgaragen 
Ragnhild 1 och Ziska har fått behovsstyrd venti-
lation för att inte behöva fullventilera utrymmena 
vid lägre frekvens av trafik. Energieffektiviseringen 
av förskolan Erici är klar. Luft/luft värmepumpar 
har hand om huvuduppvärmningen. Samtliga ven-
tilationsaggregat är även ersatta mot nya energief-
fektivare.

Nya A-hallen är färdigställd och invigningen var 
den 16 januari 2016. Byggnationen av B-hallen 
fortlöper och beräknas vara klar vid årsskiftet 
2016/2017. Tidsplanen och slutkostnadsprognosen 
följs. 

I december färdigställdes ombyggnaden av loka-
lerna i den före detta förskolan Nektarinen. De re-
noverade lokalerna ska nu användas till hem för 
ensamkommande barn. 

Under 2015 färdigställdes och driftsattes det nya 
vattenverket i Nedraby som gör det möjligt att 
producera ett dricksvatten av bästa kvalitet och 
hög leveranssäkerhet, vilket medför en trygg vat-
tenförsörjning för nuvarande och kommande gene-
rationer. Nedraby vattenverk invigdes i september 
månad. Investeringsprojektet har en total budget på 
215,0 mkr och prognosen visar ett överskott med 
6,1 mkr.

Om- och nybyggnationen av Sjöhög, Ystads av-
loppsreningsverk fortsatte under året och beräk-
nas vara färdigställt och driftsatt till årsskiftet 
2016/2017. Verksamheten är tillståndspliktig enligt 
Miljöbalken och nya utsläppsvillkor för verksam

heten började gälla från och med januari 2015. För 
projektet finns totalt 185,5 mkr budgeterat och 
projektet fortskrider helt enligt planerna. Under 
året driftsattes anläggningen för värmeväxling av 
biogas till fjärrvärmenätet, enligt affärsavtal mellan 
VA-enheten och Ystad Energi.

Förnyelseinvesteringar av befintliga VA-ledningar 
har utförts med totalt 10,4 mkr, vilket motsvarar 
0,4 % av det totala ledningsnätet. Syftet med inves-
teringen är förnyelse av VA-ledningar av bristande 
kvalitet för att uppnå högre driftsäkerhet och för-
bättrad driftsekonomi. Återanskaffningsvärdet av 
det befintliga VA-ledningsnätet motsvarar 
5 400 mkr.

Planeringen av projektet nya vattenledningar och 
vattenmätare i Sandskogen fortsatte under året. 
Projektet kommer att genomföras i etapper under 
fem år till en kostnad av cirka 5,0 mkr. 

Ombyggnationen av östra delen av Industrigatan 
färdigställdes och gång- och cykelbanor anlades. I 
samband med att asfaltbeläggningen på Västerle-
den förnyades anlades ett vägräcke på en sträcka 
av 1 800 meter mellan körbanan och gång- och cy-
kelvägen. Detta för att förbättra säkerheten för de 
oskyddade trafikanterna.

En gång- och cykelbana har anlagts på Spaljégatan 
som är en infartsgata till skolverksamhet i västra 
delarna av Ystad. Trafiksäkerheten har genom detta 
förbättrats och skolbarnens skolväg blivit säkrare. 
I samband med detta lades även ny asfaltbelägg-
ning på gatan. På S:t Knuts torg har ett antal parke-
ringsplatser för bilar tagits bort till förmån för fler 
cykelparkeringar.
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Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt Utfall totalt 
t o m 151231

Budget
totalt

Prognos
totalt

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -40,9 -44,5 -44,5 -
Köpingebro skola, tillbyggnad -38,8 -38,0 -38,0 -
Ystad Arena -416,6 -505,0 -505,0 -
Ystads framtida vattenförsörjning -206,1 -215,0 -208,9 6,1
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -121,7 -185,5 -185,5 -
VA-utbyggnad -0,2 -55,0 -55,0 -
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Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter 211,0 86,6 124,4
Kostnader -775,1 -639,8 -135,3
(varav kapitaltjänst) (-1,7) (-1,7) (-)
Summa -564,1 -553,1 -10,9

Verksamhet
Under året har förvaltningen haft mest fokus på att 
lösa mottagandet av ensamkommande asylsökande 
barn. Antalet anvisningarna från Migrationsverket 
under 2015 blev 105 barn, motsvarande för 2014 
var 25 barn. Volymökningen har påverkat hela in-
divid- och familjeomsorgens verksamhet främst 
genom att personalresurser behövts omfördelas. 
Utöver arbetet med de anvisade barnen har resurser 
lagts på att planera och lösa boendeplatser, samver-
ka internt och externt samt att rekrytera personal. 
De ökade resursbehoven har gett flera konsekven-
ser vilket bland annat påverkat tillgången till famil-
jehem och institutionsplatser för övriga barn och 
unga. Nämnden valde i slutet av året att Lex Sarah-
anmäla sig till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), utifrån att arbetet med de ensamkommande 
inte kunnat fullföljas i alla delar utifrån lagstifta-
rens krav.

De andra områdena inom individ- och famil-
jeomsorgen visar på att behovet av försörjnings-
stöd minskar, att antalet anmälningar om barn som 
far illa minskat något medan antalet inledda utred-
ningar ökat, att fler personer som utsätts för våld i 
nära relationer söker hjälp och stöd och att trenden 
med ökat behov av vård av unga vuxna missbru-
kare kvarstår. Tillgången till boende för personer 
med svag ställning på bostadsmarknaden är be-
gränsad vilket innebär att inga boenden har kunnat 
erbjudas vuxna nyanlända. Det förebyggande och 
tidiga arbetet med att minska utanförskap och ge 
stöd till att utveckla individers egna förmågor har 
fortsatt under året, bland annat genom att anordna 
föräldrautbildningar, samt genom projektet ”små-
kommuner mot droger” som under hösten hade 
premiär på teatern med de filmer som hade produ-
cerats inom ramen för projektet. Under början av 
året invigdes nya lokaler till enheten för förebyg-
gande och öppna insatser.

Den dagliga verksamheten inom funktionsnedsätt-
ning har under året arbetat för att utveckla verk-
samheten med målet att erbjuda inspirerande och 
utvecklande arbete och sysselsättning för delta-
garna. En översyn av korttidsboendena för barn 
har genomförts med anledning av att antalet köpta 
platser från andra kommuner minskat. Resulta-

tet av översynen visade att antalet egna barn från 
kommunen ökat, vilket inte gjort det möjligt att 
stänga verksamhet, öppettiderna kunde däremot 
justeras. Boendestödet för LSS och socialpsykiatrin 
har gått samman och har numera en ansvarig chef. 
Avdelningen har satsat på att kompetensutveckla 
personalen bland annat i tydliggörande pedagogik 
och lågaffektivt bemötande. Handledare har utbil-
dats i en modell för att öka brukarnas inflytande 
och delaktighet. Biståndshandläggarna har under 
året avslutat en 7,5-poängs högskoleutbildning. 
Åtta beslut om LSS boende har fattats under året. 
En ledig lägenhet har funnits som har erbjudits 
till samtliga personer med beslut. Alla har tackat 
nej och väntar på inflyttning i det nya boendet 
Havsblick. Tidsplanen för inflyttning är försenat 
och beräknas bli våren 2017.

Inom hemtjänsten har implementeringen av plane-
ringsverktyget Laps Care fortsatt och är nu infört 
i alla områden. I samband med revision under året 
rekommenderades att en ambitionsnivå för bru-
kartid och beläggning skulle fastställas för bättre 
styrning, vilket kommer att belysas under 2016 
med hjälp av Laps Care. Under senare delen av året 
avslutades stödteamet på grund av låg kostnadsef-
fektivitet. Brukarnöjdheten var hög, dock var an-
talet brukare lågt vilket medförde en hög kostnad. 
Istället gavs hemtjänsten i uppdrag att säkerställa 
att extra stödinsatser ska kunna ges inom den ordi-
narie verksamheten.

Tillgången på särskilda boendeplatser har varit god 
även under detta år. Det har medfört att en enhet 
med åtta nyrenoverade lägenheter i Löderup inte 
behövt öppna. Antalet vårddagar har konstant 
sjunkit från år 2011 med 1 012 dagar till år 2015 
med 768 dagar. Trenden visar på att personer som 
flyttar in på boendena har omfattande behov av 
omsorg och omvårdnad. Bemanningstalen för sär-
skilda boenden fastställdes år 2004 och ligger på 
0,63 årsarbetare på somatisk enhet och 0,66 på 
demensenhet. Över åren har nya myndighetskrav 
tillkommit och vårdbehoven förändrats vilket inne-
bär behov av att se över bemanningstalen. Inom en-
treprenadverksamheten beräknades senast talet till 
0,70 årsarbetare per brukare. Under senare delen 
av året förändrades ledningsansvaret för korttids-
verksamheten och Utsiktens dagverksamhet som 
numera ingår i avdelningen för hälsa och stöd.

Inom hälsa och stöd, HoS, har en patient- och bru-
karenkät genomförts med inriktning på de personer 
som erhållit tjänster från arbetsterapeut och fysio-
terapeut. Resultatet visar på att man är nöjd med 
bemötandet (9,95), att man är nöjd med resultatet 
av insatserna (9,95) och att insatserna gjort att man 
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klarar mer själv (8,49). Resultatet är utifrån en ska-
la på 0-10,00. Personalen har kompetensutvecklats 
med inriktning på demensvård och vård av äldre. 
Antalet vårdplaneringar visar på en minskning un-
der året, vilket delvis kan förklaras av en högre till-
gänglighet i och med införandet av Ystad Lasaretts 
läkarbil. Nämndens nollvision för vårddygn på 
sjukhuset för medicinskt färdigbehandlade har inte 
uppnåtts fullt ut, på grund av arbetsanhopningar, 
sjukskrivningar och platsbrist på korttidsenheten. 
Det förebyggande arbetet i form av att förhindra 
fall har fortsatt under året och är ett väl inarbetat 
arbetssätt i ordinarie verksamheten. Under senare 
delen av året lades den uppsökande verksamheten 
ner på grund av behov att minska kostnaderna, och 
uppdraget är att se över om verksamheten kan im-
plementeras i befintlig verksamhet 2016.

För att förbättra omvårdnaden av den enskilde har 
kvalitetsindikatorer inom senior alert och svenska 
palliativregistret implementerats, dock med varie-
rande kvalitet. Det innebär att avdelningen tillsam-
mans med andra intressenter kommer att ta fram 
bättre riktlinjer/rutiner för att förbättra registrering 
och arbetet med utfallet av de åtgärder som vidtas i 
varje ärende. Likt förgående år så fortsätter trenden 
med ökat omvårdnadsbehov på särskilda boenden 
samt att patienter i det ordinära boendet även har 
behov av insatser enligt socialtjänstlagen.

Under året har det fortsatt varit svårt att rekrytera 
erfaren personal inom flera yrkeskategorier, fram-
för allt socionomer, specialistutbildade sjuksköter-
skor, baspersonal och vikarier till avdelningarna. 
Störst utmaning har varit att lösa bemanningen till 
våra boenden för ensamkommande. 

Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett underskott med 10,9 
mkr. I resultatet ingår överskott med 1,2 mkr i 
projektmedel inom Individ- och familjeomsorgen. 
Verksamheten har även tagit 0,5 mkr i anspråk av 
medel från den sociala fonden. 

Gemensam verksamhet redovisar ett överskott med 
1,8 mkr. Det är främst överskott för att budget för 
arbetskläder och utvecklingsmedel inte använts. 0,7 
mkr av gamla flyktingmedel är resultatförda som 
en del i åtgärdspaketet för att nå budget i balans.

Nytt entreprenadavtal för Vigavägens äldreboende 
innebar en lägre kostnad med 0,3 mkr. Förenade 
Care AB övertog driften av boendet den 1 novem-
ber.

Avdelningen för Funktionsnedsättning och Soci-
alpsykiatri, FoS, redovisar ett underskott med 8,9 
mkr. Det beror till största delen på underbalanse-
rad budget för personlig assistans och placeringar 
på externa vårdhem. Även verksamheterna för 
ledsagning, avlösarservice, gruppboende och kort-
tidsvistelse för barn och unga redovisar underskott. 
Verksamheter inom socialpsykiatri och enhetsge-
mensamma verksamheter redovisar överskott.

Individ- och familjeomsorgen, IFO, redovisar ett 
underskott med 2,9 mkr. Förbättringen av resulta-
tet beror på överskott inom enheten för nyanlända 
med 5,2 mkr. Kostnaden för denna verksamhet har 
tidigare år balanserats av lika stor fordran från 
Migrationsverket, vilket gett ett resultat i balans. I 
revisionsberättelsen för 2014 års bokslut fick kom-
munen en anmärkning på detta redovisningssätt 
och revisorerna ansåg att hela fordran skulle bokas 
upp och eventuellt överskott resultatföras. Verk-
samheten för ensamkommande barn har kunnat 
drivas till en lägre dygnskostnad än den ersättning 
kommunen fått från Migrationsverket. 

Ordinarie Individ- och familjeomsorg redovisar ett 
underskott på 8,1 mkr. Verksamheter som redovi-
sar överskott är projektmedel för drogförebyggan-
de arbete, arbete och sysselsättning, försörjnings-
stöd och enhetsgemensamt. Verksamheter som går 
med underskott är placeringar av barn och unga i 
familjehem och på institution och köpt öppenvård. 
Under 2015 har en ny ärendekonstellation med fle-
ra barn kostat cirka 4,5 mkr vad gäller kostnader 
för institution och familjehem. Verksamheten för 
placeringar av vuxna missbrukare på behandlings-
hem redovisar underskott beroende på att antalet 
placeringar och vårddygn har ökat.

Resultatet för avdelningen Vård och Omsorg, VoO, 
är ett underskott med 1,6 mkr. Största anledningen 
till underskottet är ökade personalkostnader inom 
verksamheten för särskilt boende där det även finns 
kostnader för förlikning med Peab avseende bygg-
nationen av Väderleksvägens särskilda boende som 
uppgår till 0,8 mkr. Även verksamheterna för hem-
tjänst och korttidsboende har haft ökade personal-
kostnader och redovisar underskott. Avdelningen 
har även haft fler brukare placerade på externa 
vårdhem varför även den verksamheten redovisar 
underskott. Överskotten återfinns inom beman-
ningsenhet och enhetsgemensam verksamhet. Även 
dagverksamheterna uppvisar överskott bland an-
nat för att uppstarten av Seniorernas Hus flyttades 
fram till 2016.
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Avdelningen för Hälsa och Stöd uppvisar ett över-
skott på 0,3 mkr. Rehabgruppen uppvisar ett stort 
överskott bland annat på grund av att budgeterade 
vikariepengar inte utnyttjats. Även biståndshand-
läggare och vårdplaneringsteamet redovisar över-
skott på grund av icke utnyttjade vikariepengar. 
Beslut om nedläggning av verksamheten för upp-
sökande vård från och med juli 2015 innebar ett 
överskott för verksamheten. Även enhetsgemensam 
verksamhet och bostadsanpassning redovisar över-
skott. Sjuksköterskeverksamheten redovisar under-
skott på grund av behov av hyrsköterskor och dyra 
vikarielösningar under sommaren. Tekniska hjälp-
medel går med ett större underskott på grund av 
ökade kostnader för inköp. 

Framtid
För att möta de framtida behoven är det viktigt 
att följa utvecklingen genom att hålla en god om-
världsbevakning. Utmaningarna är flera för nämn-
den som ska förhålla sig till ökade myndighetskrav 
och medborgarnas behov, samtidigt som verksam-
heterna ska vara kostnadseffektiva med en budget 
i balans. Under 2016 kommer förvaltningen ta ett 
omtag kring ledningssystemet för kvalitet. Systemet 
som togs fram 2013 saknar viktiga processbeskriv-
ningar vilket påkallat behovet av revidering. 
Boende- och lokalförsörjningen kommer även 
framåt vara på agendan och förvaltningen ser be-
hov av en bättre samordning inom koncernen. De 
behov som finns framöver är; boendeplatser för 
ensamkommande barn samt för nyanlända vuxna, 
LSS-boende för personer med funktionsnedsätt-
ning, boende för personer med svag ställning på 
bostadsmarknaden samt nya vård- och omsorgsbo-
enden.

Förvaltningen har genomfört en analys av boende 
för målgruppen äldre som visar på att kommunen 
kan vänta en ökning av antalet äldre över 85 år 
under år 2020. Detta i sin tur betyder att fler kan 
behöva omfattande vård- och omsorgsinsatser i 
det ordinära boendet och i det särskilda boendet. 
Analysen visar på att de mindre särskilda boen-
dena är svåra att få kostnadseffektiva, för att an-
vända resurserna optimalt behöver boendena vara 
större. Under planperioden är ett särskilt boende 
inplanerat vilket bedöms tillräckligt utifrån dagens 
beräkningar, men om nämnden på grund av kost-
nadseffektivitet ser skäl att stänga mindre enheter 
kan det krävas en utökning av fler platser. Detta ska 
då ställas i förhållande till en eventuell utökning av 
andra boendeformer utan behovsbedömning. När 
det gäller hemtjänst och hemsjukvård så beräknas 
behovet öka, vilket innebär att förvaltningen börjat 
planera för en verksamhetsutökning. 

 
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne 
förväntas gälla från den 1 september 2016. Avtalet 
är utformat som ett utvecklingsavtal vilket inne-
bär att avtalsområdena får ses över allt eftersom. 
Främst gäller det de mest sjuka som ska kunna 
erbjudas ett mobilt läkarstöd utan inläggning på 
sjukhuset. Vilka konsekvenser avtalet kommer att 
få för kommunens verksamhet är ännu inte helt 
fastställt, men det kan innebära ökade personal-
resurser för hemtjänst och hemsjukvård. Utöver 
detta finns även ett lagförslag om trygg och säker 
hemgång från slutenvården, vilket innebär att tiden 
för vårdplanering minskar samt att hemgång ska 
kunna ske alla dagar i veckan. Konsekvensen blir 
ett ökat behov av tillgänglighet för flera verksamhe-
ter, främst hemtjänst och hemsjukvård. 

En aktuell fråga är migrationen som påverkar so-
cialtjänsten i flera avseenden. Det är av största vikt 
att skapa ett bra innehåll i verksamheten för en-
samkommande barn och att barnen integreras och 
slussas in i det svenska samhället på ett bra sätt. 
Förra årets stora volymökning har gett konsekven-
ser inom flera områden, bland annat när det gäller 
tillgång till institutionsplaceringar och familjehem. 
SÖSK-kommunerna kommer att se över möjlighe-
terna att starta en gemensam enhet för rekrytering 
och utredning av familjehem. 

Att få ihop ekonomin utifrån de förutsättningar 
som lagstiftaren kräver och medborgarnas förvänt-
ningar kommer även fortsättningsvis vara högt upp 
på agendan. Den tekniska utvecklingen med flera 
digitala lösningar inom IT går framåt. Det innebär 
bland annat att manuell administration och delar 
av myndighetsutövningen kan effektiviseras. För-
valtningen ser att detta kan vara en väg för att un-
derlätta och förenkla vissa administrativa moment. 
Dock saknas kompetens och resurser inom förvalt-
ningen för att driva och följa med i den digitala ut-
vecklingen. 

Personalförsörjningsfrågan är ständigt högaktuell 
inom verksamheterna. Förvaltningen driver verk-
samhet alla årets timmar och dagar, vilket ställer 
höga krav på bra insats- och personalplanering. 
Förvaltningen konkurrerar med flera aktörer och 
då behöver arbetet med att öka kommunens att-
raktionskraft intensifieras. Det gäller främst för 
den personal som vi redan har anställd och som vi 
fortsättningsvis vill behålla, då de är våra främsta 
förespråkare och ambassadörer för den verksam-
het som bedrivs. Förvaltningen behöver även hitta 
bättre lösningar för den allt ökade fyllnadstiden 
och övertiden främst inom vård och omsorg.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

1 % befolkningsökning Medverka till att medborgarnas olika behov av speci-
alanpassade bostäder kan tillgodoses

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Erbjuda kulturupplevelser inom Social Omsorgs verk-
samheter

Individens delaktighet och inflytande ska stärkas

Stärka den interna samverkan

Utveckla stödet till anhöriga

Samarbete inlett med förvaltningen kultur- och ut-
bildning för att ta fram kulturgarantier för att främ-
ja kulturupplevelser för de äldre. Arbetet kommer 
att fortsätta under våren 2016. Arbetet är initierat 
utifrån socialnämndens fasställda utvecklingsplan. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Ungdomsarbetslösheten ska
minska

Främja ungdomars möjlighet att komma ut i arbets-
livet

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Att individen får rätt stödinsatser

Stärka den enskildes självständighet

Stärka och säkra personalförsörjning och kompeten-
sen

Stärka och säkra kommunens framtida behov av verk-
samhet inom vård och omsorg

Inom FoS arbetar två utvecklingsledare med regel-
bundna utbildningar för samtlig personal. Under 
hösten 2015 påbörjas arbetet med införandet av 
Äldres behov i centrum genom utbildningsinsatser. 
Arbetet med utveckling av ledningssystem för kva-
litet har startat i samverkan med övriga avdelning-
ar inom Social Omsorg. Ett samarbetsavtal mellan 
Forum Ystad och Social omsorg är framtaget 

Utbildning har startat och under hösten har cirka 
30 medarbetare från VoO startat undersköterskeut-
bildningen. Satsningen fortsätter under våren 2016. 
Framtidsanalys som ska omfatta hela Social Om-
sorg kommer att utarbetas, äldreomsorgsplanen 
blir en del av denna.

VoO har en väl fungerande verksamhet inom an-
hörigstöd idag. Individ och familjeomsorgen har 
ett utvecklat anhörigstöd integrerat i verksamheten 
Framtagandet av processbeskrivning sker i sam-
band med att kvalitetsledningssystemet utvecklas.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

Stärka och säkra kvinnojoursverksamheten

Bidra till en bättre miljö och ökad folkhälsa

Värna om miljön och folkhälsan

Vård och omsorg har inte påbörjat sin måluppfyl-
lelse om 25 % ekologisk mat då frågan hanteras av 
kostenheten.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

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

Ekonomin är inte i balans. Stora underskott inom 
FoS och IFO. Lagstiftningen har följts vilket lett till 
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Tillsvidareanställda heltid

2014 2015

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

För att möta medborgarnas och brukarnas behov

Förvaltningen kommer tillsammans med perso-
nalavdelningen arbeta långsiktigt med personal-
försörjningen för att skapa förutsättningar för att 
i framtiden lyckas rekrytera rätta kompetenser. 

Andra viktiga faktorer för framtiden kommer att 
vara frågor som möjligheten att kunna påverka sitt 
arbete, sina arbetstider och därmed sin fritid. Även 
löneutveckling är en central fråga.

Personal
Frisknärvaron har varit 91,5 % i genomsnitt över 
året. Ökningen av tillsvidareanställd personal är 
främst kopplat till Vård och Omsorg och Hälsa och 
Stöd.

fler insatser än vad det finns utrymme för i budge-
ten. Även VoO visar ett underskott.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 83 82 1
Korttidsboende
-Antal helårsplatser
Vuxna 1 3 -2
Barn o unga 7,2 10 -2,8
Minst andel nöjda i brukarenkät >80 %

Individ och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd 319 360 -41
Antal vårddygn i hem för vård eller boende
- vuxna 4 300 2 000 2 300
- Barn 2 802 2 850 -48
Antal vårddygn i familjehem 12 595 10 800 1 795
Minst andel nöjda i brukarenkät > 90 % > 80 % 10 %

Vård och Omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
- antal helårsplatser* 296 310 -14
Korttidsplatser
- Antal helårsplatser* 17 20 -3
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser* 2,8 1 1,8
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 %)
Vård och Omsorg 6 723 6 960 -237
Minst andel nöjda i brukarenkät Genomförd, ej 

sammanställd
> 80 %

Hälsa och stöd
Minst andel nöjda i brukarenkät 94,6% > 80 % 14,6 %

* Utfallet 2015 avser faktiska beläggningen, budget 
2015 avser budgeterat antal platser.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
2015

Budget 
2015

Avvikelse

Politisk verksamhet -1,2 -1,2 -
Gemensam verksamhet -24,2 -26,0 1,8
Entreprenad -20,1 -20,4 0,3
Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri -119,9 -110,9 -8,9
Individ och Familjeomsorg1 -70,3 -67,5 -2,9
Vård och Omsorg -266,7 -265,1 -1,6
Hälsa och Stöd -61,7 -62,1 0,3
Summa -564,1 -553,1 -10,9

1 Avdelningen för Nyanlända ingår med ett över-
skott med 5,2 mkr, vilket innebär att övrig IFO-
verksamhet inklusive projektmedel redovisar ett 
underskott med 8,1 mkr.
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
2015

Budget
2015

Avvikelse

Trygghetslarm -1,0 -1,0 -
Lektriver Ifos Arkiv -0,3 -0,3 -
Inventarier Löderupsgården -1,3 -1,6 0,3
Nytt Äldreboende 2016 0,0 -2,0 2,0

Nämndsinvesteringar
Datautrustning, Socialbyrå -0,3 - -0,3
Norreg Familjecenter, Larm -0,4 - -0,4
Trapphusboende Lss, Inv -0,1 - -0,1
Vigs Ängar, Badkar -0,2 - -0,2
Inventarier Svarte Särs Boende -0,1 - -0,1
Inventarier, Blekegatan -0,1 - -0,1
Bil Polstjärnan -0,1 - -0,1
Ombyggnad Blekegatan 2015 -0,1 - -0,1
Renovering Dc Hyllegatan -0,1 - -0,1
Summa -4,1 -4,9 0,8

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 4,9 
mkr. Av de medel som är budgeterade för projekte-
ring av nytt äldreboende har inget använts under 
2015. Dessa och de medel som är kvar för inventa-
rieköp till Löderupsgården

kommer att begäras överförda till 2016 i komplet-
teringsbudgeten. Det utrymme nämnden har till 
nämndsinvesteringar uppgår till 1,5 mkr och har 
använts fullt ut.
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Revisionen

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter - - -
Kostnader -1,3 -1,3 -
(varav kapitaltjänst) - - -
Summa -1,3 -1,3 0,0

Verksamhet
I enlighet med kommunallagens krav har reviso-
rerna granskat all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna har 
bedömt om verksamheten sköts på ett ändamålsen-
ligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställan-
de sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om 
den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna 
har också genom lekmannarevisorerna granskat 
den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag 
AB Ystadbostäder, Ystad Industrifastigheter AB, 
Ystad Energi AB, Ystad Hamn Logistik AB, Ystads 
Teater AB, AB Ystad Saltsjöbad, Destination Ystad 
Österlen AB 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 kom-
munalförbund Sydöstra Skånes Räddningstjänst-
förbund, Ystad Österlenregionens Miljöförbund 
och Sydskånska Gymnasieförbundet.

Revisorerna har granskat styrelsens och nämnder-
nas verksamhet i den omfattning som anses mo-
tiverat. Planeringen av granskningsinsatserna har 
föregåtts av en risk- och väsentlighetsanalys. Med 
utgångspunkt från analysen har ett antal gransk-
ningsområden prioriterats. Dessa har dokumente-
rats i en revisionsplan för 2015. 

Under året har revisorerna gjort ett antal djup-
granskningar:
• Utbyggnaden av Öppet Stadsnät
• Kommunens arbete med bemötande, tillgäng-

lighet och värdegrund
• Styrning och uppföljning av hemtjänsten
• Kostnader för representation, resor och arvo-

den
• Verksamhets- och ekonomistyrning inom soci-

alnämndens område 
• Delårsrapport per 2015-08-31
• Bokslut/årsredovisning 2015
• Granskning av Sösk
• Uppföljning av granskningar genomförda 2014

Lekmannarevisorerna har gjort en granskning av de 
kommunala bolagens kostnader för representation 
och resor samt verkställande direktörens kostnader. 
 
Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. 
Detta sker bland annat genom studier av protokoll, 
styrdokument och annan dokumentation av rele-
vans. 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 sam-
band med delårsbokslut och årsredovisning. Revi-
sorerna bjuder även in sig till nämnder och bolag 
för att delge resultatet av de granskningar som har 
genomförts eller för information i en speciell sak-
fråga. Revisorerna får också information genom att 
bjuda in nämnds-, bolags- och/eller verksamhetsfö-
reträdare.

Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäk-
tige underlag för ansvarsprövning. Under 2015 har 
revisorerna återkopplat resultatet av genomförda 
granskningar till de nämnder som granskats. Re-
sultatet av djupgranskningar har fortlöpande över-
lämnats till fullmäktige.

Revisorerna har regelbundet haft erfarenhetsut-
byte och samverkan med revisorerna i Simrishamn, 
Tomelilla, Skurup och Sjöbo kommuner. Under året 
har revisorerna deltagit i utbildningar som anord-
nats av EY. Revisorerna och lekmannarevisorerna 
har under året anlitat EY (Ernst & Young AB) som 
sakkunnigt biträde.
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Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
2015

Budget
2015

Avvi-
kelse

Intäkter 1 694,5 1 732,9 -38,4
Kostnader -331,9 -379,7 47,8
(varav kapital-
tjänst)

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

Summa 1 362,6 1 353,2 9,4
  
Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensamma 
verksamheter blev det en positiv avvikelse mot bud-
get med 9,4 mkr.

Skatteintäkter
Underskottet för skatteintäkterna inklusive gene-
rella statsbidrag blev 12,2 mkr. Kommunen följer 
Rådet för kommunal redovisnings rekommenda-
tion, vilket innebär att slutavräkningen av skatte-
intäkterna ska beräknas efter SKL:s prognos. I år 
finns kompensation för sociala avgifter, som ändra-
des under året, där kommunen blev kompenserad 
med 2,2 mkr under rubriken ”skatteintäkter”. I un-
derskottet finns i år även ett tillfälligt statsbidrag 
för att hantera flyktingsituationen med 2,7 mkr. 
Detta bidrag är totalt 34,8 mkr och en trettondel 
har periodiserats till år 2015.

Arbetsgivaravgifter
AFA Försäkring beslutade att betala tillbaka pre-
mierna för de kollektivavtalade försäkringarna 
AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen gällande 
året 2004, vilket gav ett överskott med 9,5 mkr. 
Övriga personalförsäkringar gav ett överskott med 
0,8 mkr. 

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna under kommungemensam 
verksamhet består av två delar. Dels är det de betal-
ningar som görs för tidigare anställda i kommunen 

som numera är pensionärer. Dels är det hur kom-
munens pensionsskuld förändras. Resultatet för 
2015 blev ett underskott med totalt 7,5 mkr.

Finansnetto
Finansnetto utgörs av skillnaden mellan finansiella 
intäkter och finansiella kostnader. Räntenivån har 
under året varit väldigt låg i Sverige. Överskottet 
för kommunens gemensamma finansiering blev to-
talt 14,2 mkr där 13,8 beror på räntenivån och 0,4 
mkr är andra finansiella intäkter under året. 

Avskrivningar och internräntor 
Överskottet för kapitaltjänstkostnader blev 2,5 
mkr. Överskottet beror på att verksamheterna inte 
har behövt budgetkompensation för nya kapital-
tjänstkostnader i samma utsträckning som det var 
budgeterat. Förklaringen är att det finns en stor ef-
tersläpning i investeringsbudgetens utförande.

Oförutsett
I den ursprungliga budgeten för år 2015 fanns 19,6 
mkr under kommunfullmäktiges anslag för oförut-
sett. Under året har pengar fördelats ut till de oli-
ka verksamheterna i kommunen, i huvudsak som 
kompensation för löneökningar under året. Vid 
årets slut återstod 2,1 mkr, vilket gav ett överskott.

Fackliga företrädare
Under kommungemensam verksamhet finns kost-
nader för fackliga förträdare. Kostnaderna var 3,1 
mkr men budgeterade till 3,0 mkr, vilket gav ett un-
derskott med 0,1 mkr.

Utdelning
De kommunala bolagen har lämnat en utdelning på 
11,0 mkr i enlighet med budgetbeslut.
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Kommunens bolag och kommunalförbund

Äkta koncern
Från och med 2004-12-31 har Ystads kommun 
bildat en äkta koncern genom att överlåta kom-
munens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn Lo-
gistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastig-
heter AB samt Ystads Teater AB till moderbolaget 
Ytornet AB. I slutet av år 2010 förvärvade moder-
bolaget 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 förde-
lar. 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 verk-
samheter bedrivs i bolagsform eller i förvaltnings-
form. Kommunens samlade resurser skall nyttjas på 
bästa sätt så att hög kostnadseffektivitet uppnås.  
Det tredje huvudmotivet är att tydliggöra och akti-
vera kommunen som ägare.  Genom moderbolaget 
utövas den styrning, tillsyn och uppföljning som 
anses erforderlig. Det är väsentligt att tillvarata 
samordningsvinster mellan företag och den kom-
munala förvaltningen samt att effektiviseringar ge-
nomförs.

YTORNET AB

Årets verksamhet
Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystads kom-
muns moderbolag. Ytornet ska vara ägare och för-
valtare av dotterbolag inom kommunkoncernen. 
Ytornet ska samordna verksamheterna mellan dot-
terbolagen samt dotterbolagen och förvaltningarna 
i Ystads kommun för att skapa en tydligare styr-
ning av kommunens verksamheter samt nyttja sam-
ordningsfördelar. 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 kontinu-
erligt informera ägarna om bolagets status, fram-
tidsplaner och händelser av större betydelse. Bo-
lagen inom koncernen verkar inom områden som 
energi, hamnverksamhet, bostäder, fastigheter och 
teaterverksamhet.

Vid årsstämman i april valdes ny styrelse. Ny verk-
ställande direktör tillträdde under året. I bolaget 
finns ingen personal anställd. Administrativa tjäns-
ter (ekonomi, juridik mm) köps av Ystads kommun. 

Ytornets styrelse och verkställande ledning följer 
löpande dotterbolagens verksamhet och finansiella 
ställning. Ytornet har under året haft dialogmöten 
med dotterbolagen. Uppföljning av den interna 
kontrollen har genomförts enligt plan. Styrelseut-
bildning genomfördes i maj månad.
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YSTAD ENERGI AB

Årets verksamhet

2015 2014 2013
Medelantal anställda 32 30 32
Omsättning, mkr 197,5 193,2 193,1
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

29,8 26,3 16,5

Soliditet, % 35 32 31
Nettoinvestering 50,4 50,3 47,0

Årets verksamhet 
Ystad Energi AB bedriver elnätsverksamhet, vär-
meproduktion, värmedistribution och värmeför-
säljning samt kommunikationsverksamhet. Bolaget 
är helägt av Ytornet AB som i sin tur är helägt av 
Ystads kommun. 

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

Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositio-
ner slutar på 29,8 mkr, vilket var över budget.

Det var ett varmt år vilket medförde att energikon-
sumtionen var lägre än budget både för elnät och 
fjärrvärmen. Året var energimässigt 8 % varmare 
än ett normalår i Ystad, enligt SMHI:s energiindex. 
22 GWh eller 10 % av elförbrukningen kom från 
9 vindkraftsaggregat samt 9 solcellsanläggningar 
inom Ystad Energis nätområde.

2015 2014 2013
Fjärrvärme verkligt 127 123 137
Fjärrvärme norma-
lårskorrigerat

138 141 146

El 212 208 212

Alla verksamheter, elnät, fjärrvärme, öppet stadsnät 
och övrig verksamhet har var för sig lämnat ett po-
sitivt resultat. 

Anslutning av nya kunder till fjärrvärmen har fort-
satt med 52 styck, motsvarande cirka 2,3 GWh, 
under 2015. Några av dessa var av större karaktär. 
En fortsatt låg andel av fossila bränslen har använts 
i värmeproduktionen och därmed har värmeverk-
samheten endast små utsläpp av fossilt koldioxid 
till atmosfären. 

2015 2014 2013
Fossilt bränsle 1,6% 1,2% 1,8%
Förnyelsebart bränsle 98,4% 98,8% 98,2%

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

Årets ekonomiska resultat
Ystad Energi AB:s resultat före bokslutsdispositio-
ner slutar på 29,8 Mkr (26,3 mkr), vilket är över 
budget.  Bidragande orsaker till det positiva resul-
tatet är låga räntor, avskrivningar, fler anslutningar 
i alla tre verksamheterna samt en engångsintäkt på 
elnätsavdelningen för en påkörd nätstation och va-
kanser på personalsidan under året.
Målet med den infrastrukturverksamhet som YEAB 
representerar är att den ekonomiskt skall bära sig 
själv i en lämplig avvägning mellan samhällsnytta 
och affärsmässighet.

De ekonomiska målen har uppnåtts och överträf-
fats under året för Ystad Energi som helhet. Alla 
tre verksamheterna, Elnätsverksamheten, Fjärrvär-
meverksamheten och Öppet stadsnät, ligger över 
budget. De ekonomiska målen har uppnåtts och 
överträffats. För elnätsverksamheten var nätom-
sättningen strax under budget medan anslutnings-
intäkter och resultat var över budget. Det goda re-
sultatet beror på att fler anslutit sig till elnätet, att 
kostnadssidan ligger under budgeterad nivå, lägre 
räntor samt en engångsintäkt från ”försäkringsbo-
lag” för påkörd nätstation under föregående år. 

Fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska resultatet 
har ökat i förhållande till budget. När det gäller 
försäljning och energiintäkter ligger det under bud-
get. Det ekonomiska resultatet har trots detta ökat i 
förhållande till budget. Det positiva resultatet beror 
på att kostnadssidan ligger under budgeterad nivå, 
framför allt lägre bränslekostnader, räntor och av-
skrivningar.

Öppet Stadsnätverksamheten har under året expan-
derat kraftigt med stora utbyggnader av nätet och 
ett resultat över budget som följd. Kundtillström-
ningen har varit mycket god. Vid årsskiftet var 2 
032 kunder anslutna till det Öppna Stadsnät. To-
talt kopplades 587 kunder in under 2015 vilket är 
över prognos, det beror på att man kunnat fortsätta 
grävarbeten då det inte varit någon tjäle i marken 
denna milda vinter. Svartfiberuthyrningen till exter-
na kommunikationsoperatörer ökade också.

Övriga mindre verksamheter såsom gatubelysning 
med mera visar tillsammans ett positivt ekonomiskt 
resultat.
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Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet 2015 
med cirka 1-2 % och ligger på ett genomsnitt i en 
nationell jämförelse mellan nätbolagen och under 
närliggande bolag. Fjärrvärmepriserna höjdes inte 
under 2015, det har inte höjts sedan 2012. På sam-
ma sätt som elnätspriset ligger fjärrvärmepriset i en 
nationell jämförelse på ett genomsnitt. Svartfiber-
nätet har utvecklats med nya uthyrda sträckor till 
olika operatörer. Öppet stadsnät i Ystad har fort-
satt sin verksamhet med en kraftig utbyggnad un-
der hela 2015. Verksamheten totalt och verksam-
hetsgrenarna separat har burit sina egna kostnader.

Investeringar
Totalt var investeringarna 50,4 mkr. Öppet Stads-
näts stödområde ett är avslutat.

Framtiden
Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybygg-
nadsområden och upprustningen av äldre anlägg-
ningsdelar fortsätter. Planeringen för en ny region-
nätsinmatning av elnät till Ystad är fortsatt aktuell 
eventuellt beslut ligger hos regionnätsägaren. Under 
året kommer en förstudie startas för arbetet med att 
modernisera mottagningsstation M2, Åkesholm. 
Bolaget går in i en ny regleringsperiod mellan åren 
2016-2019, vilket innebär att förutsättningarna för 
intäktsramen från Energimarknadsinspektionen 
har förtydligats. Regleringen innebär att bolaget 
behöver investera mer än tidigare planerat i elnät 
för att kunna tillgodoräkna sig anläggningstillgång-
arna.

Prisförändring kommer att ske, från den 1 januari 
2016, med en höjning på cirka 1 % för elnät samt 
en sänkning, från den 1 mars 2016, av fjärrvärme-
priser med cirka 3%. 

Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att 
trimma pannorna för att optimera utsläppen och 
drift. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att 
ske genom kompletteringar och i nybyggnadsom-
råden. Under början av 2016 ska en upphandling 
genomföras av ackumulatortank till fjärrvärme-
verksamheten, efter beslut från styrelsen. Planen 
är att påbörja byggnationen av själva tanken efter 
sommaren 2016. Solpaneler på nya idrottshallarna 
kommer att anslutas till fjärrvärmenätet under 
2016. Under året kommer bolaget även jobba för 
att köpa en bit mark i Köpingebro för att på sikt in-
stallera solfångare på tomten, för leverans av värme 
till Köpingebros fjärrvärmenät. För att jobba mot 
målet fossilfritt 2020 kommer bolaget under 2016 
att provköra med rapsoljemetylester, fossilfritt 
bränsle, på en oljepanna. Framöver kommer fjärr-
värmeverksamheten fokusera på att vidareutveckla 
kunddialogen med framförallt stora kunder.

Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med 
Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra an-
slutningsmöjligheterna. Under året kommer bola-
get att arbeta på ansökt Landsbygdsstöd för åren 
2015-2020, inget besked har lämnats än. Öppet 
Stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar och 
utbyggnader tillsammans med den upphandlade 
kommunikationsoperatören Open Universe.

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 2015 pro-
ducerades fjärrvärmen med 98,4 % förnyelsebara 
bränslen. Bolaget arbetar vidare med målet fossil-
fritt 2020 med bland annat att få in solenergi till 
fjärrvärmenätet och fortsatt drift med RME, fos-
silfritt bränsle.
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AB YSTADBOSTÄDER

Årets verksamhet

2015 2014 2013
Medelantal anställda 17 17 17
Omsättning mkr 95,9 91,9 91,1
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

7,0 6,0 9,2

Soliditet % 19 19 19
Nettoinvesteringar 12,9 39,5 103,0

Årets verksamhet
I kv Lichton inreds sex nya vindslägenheter i sam-
band med ombyggnad och upprustningen av be-
fintliga lägenheter. Detta har även möjliggjort ny-
uthyrning av ytterligare drygt 22 lägenheter, totalt 
tillskott av 28 lägenheter i befintlig byggnad.
Havsblick på Karl XII-gatan är ett nytt flerbostads-

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
1 % befolkningsökning Leveranssäkerhet, mål för; Fjv= 99% leveranssäkerhet,  

Elnät= max 15 min oplanerade avbrott i vårt elnät (SAI-
DI), ÖSY= 99,9% tillgänglighet i passivt fibernät
Utbyggnad ÖSY

Bevara kulturarvet: Nätstationer och gatubelysning ska 
smälta in i den offentliga miljön.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lings-programmet och Folkhäl-
soprogrammet

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

Minska fossilt bränsle i fjv-produktionen

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
En god personalpolitik som 
främjar trivsel och arbetspresta-
tioner samt ökar möjligheterna 
för Ystad att vara en attraktiv 
arbetsgivare.

Genomför APT-möte, hälsokontroll, god arbetsmiljö 
för alla personal. Utvecklingsplan för alla medarbetare.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Ystads verksamheter ska vara 
kostnadseffektiva och ekono-
min ska vara i balans.

Ta fram budget som godkänns av styrelsen. Elnäts- och 
fjärrvärmepriset bör vara ett medelpris inom bran-
schen.

hus med 41 lägenheter med förväntad byggstart 
under april 2016. Bygglov för inredning av ytter-
ligare 40 vindslägenheter i Fridhem respektive 10 
vindslägenheter i kv Backus Norra är beviljade. 
Bygglov har även sökts för Bellevue Park med 35-
40 bostadslägenheter i kv Grundström. Totalt cirka 
130 nya bostäder.

Detaljplanerna för Trädgårdsstaden (Dammhejdan 
m fl) respektive Strandhem i kv Kokillen antogs i 
slutet av 2015. Ett positivt planbesked för Fridhem 
allé gällande förtätning med cirka 60 bostadslägen-
heter lämnades under hösten. Totalt rör det sig om 
mellan 450 och 500 bostäder för dessa tre projekt. 

Måluppfyllelse
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Årets ekonomiska resultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt 
visar en vinst på 7,0 mkr kronor. Resultatet är hö-
gre än budgeterat, vilket främst beror på låga upp-
värmningskostnader samt effekten av återföring av 
en reservering från föregående år avseende ett ska-
deståndskrav. I övriga delar ligger utfallet för året 
huvudsakligen i linje med budget.

Årets investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgår till totalt 12,9 mkr 
fördelat enligt följande:

Nybyggnadsprojekt 4,5
Ombyggnadsprojekt 13,1
Investeringsstöd för trygghetsboende -2,1
Omfört från pågående arbeten till kost-
nadsfört underhåll och förgävesprojekt -2,6
Maskiner och inventarier 0,2
Finansiella tillgångar (återbäring HBV) -0,2

12,9

Framtid
Ystadbostäder har en bostadskö på cirka 3 800 sö-
kande, varav knappt hälften är aktivt sökande. En 
årlig befolkningsökning med en %, enligt kommu-
nens Vision 2030, ställer krav på bolaget att halv-
era kön genom att långsiktigt tillskapa minst 55 
bostadslägenheter årligen.
Ystadbostäders ambitiösa utvecklingsplan för den 
kommande tioårsperioden innehåller runt 400 - 
500 nya bostäder. I dagens kostnadsläge innebär 
detta en produktionskostnad på cirka 800 mkr. Ut-
maningen ligger i att bygga bra bostäder till rimliga 
hyror med bibehållen sund ekonomi, samtidigt som 
behovet att underhålla ett åldrande bestånd ökar.

En långsiktig plan för att klara egenfinansieringen 
av underhållet och projektportföljen, samtidigt 
med ett acceptabelt rörelseresultat, utreds.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
1 % befolkningsökning Tillskapa 55 st bostads- lägenheter i genomsnitt per år 

under perioden 2015 – 2020.
Särskild hänsyn ska tas till Ystads kultur-historiska 
värden vid utveckling av ny bebyggelse.
Vid nybyggnation ska god arkitektur, form och design 
bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Under året har 18 lägenheter av de planerade bo-
städerna producerats. Två av dessa har förstörts 
vid brand. Två bränder i Fridhem har ödelagt pågå-
ende och försenat planerad byggproduktion. Även 

ändrad lagstiftning har försenat planerade projekt. 
Förseningen arbetas ikapp under 2016. Genom-
snittligt skapas mer än 55 lägenheter per år under 
perioden 2015-16.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån Miljöhand-
lingsprogrammet och Folkhäl-
soprogrammet

Vid nyanskaffning eller byte av fordon och redskap ska 
fossilfritt drivmedel utvärderas.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
En god personalpolitik som 
främjar trivsel och arbetspresta-
tioner samt ökar möjligheterna 
för Ystad att vara en attraktiv 
arbetsgivare

God arbetsmiljö för alla personal. Utvecklingsplan tas 
fram för alla medarbetare.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin 
ska vara i balans

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

Måluppfyllelse
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YSTADS INDUSTRIFASTIGHETER AB

Årets verksamhet

2015 2014 2013
Medelantal anställda 2 2 2
Omsättning mkr 28,0 27,4 27,2
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

7,6 6,9 7,0

Soliditet % 25 25 23
Nettoinvesteringar 38,3 9,2 0,3

Årets verksamhet 
Bolaget har i år färdigställt ett nytt dentallabb på 
1 450 kvm åt Unique dental i kv Heden 3. Två yt-
terligare till- och ombyggnader påbörjades under 
2015 med preliminärt färdigställande i april 2016. 
Dessa två projekt är WME Mechanics på Pumpen 
7 samt Hyd X på Tändstiftet 3, bedömd investe-
ring cirka 15,4 mkr för bägge projekten. Bolaget 
får därmed längre hyresavtal på marknadsmässiga 
hyresnivåer och företagen kan expandera och ny-
anställa i Ystad. 

I kv Verkmästaren 18 pågår planarbete samt för-
projektering för kommande för- och grundskola, 
bedömd investering cirka 122,0 mkr. 

Under 2015 har planarbetet med bostäder på kv 
Lillö legat i träda. Via ett nytt hyresavtal med Film 
i Skåne och ytterligare en bullerutredning har bo-
laget förhoppningar om att denna plan kan ta fart 
igen under 2016.

Uthyrningen under 2015 har löpt på bra, bland 
annat har ett nytt hyresavtal tecknats med Unique 
Dental från och med förste augusti med en årshyra 
på cirka 2,4 mkr per år. Vidare har Ericsson, ABF, 
Rydhs Bilglas samt Atlantfonder tecknat hyresavtal 
på totalt 1 410 kvm till en samlad årshyra på cirka 
1 mkr per år. Detta sammantaget har gjort att hy-
resintäkterna ökat 2,4 mkr över budget. 

Handlingsplan för att uppnå målen i miljöhand-
lingsprogrammet har påbörjats. Tre fastigheter om-
fattas i år; Heden 3, Tändstiftet 3 samt Pumpen 7. 

Ekonomi
Periodens resultat är drygt 1,5 mkr bättre än bud-
get och har ökat med 26 %. Detta är bolagets bästa 
förvaltningsresultat, bolaget har en rörelsemarginal 
på totalt 38,5 % samt en rörelsemarginal netto på 
27 %. Merparten av förbättringen beror på ökade 
hyresintäkter då samtliga planerade projekt blev 
utförda, bra uthyrning av lediga lokaler samt att 
hyresförluster har kunnat undvikas. 

Bolaget har investerat drygt 41,0 mkr under 2015 
men en del av utgifterna för dessa investeringar 
kommer först under 2016 i samband färdigställan-
det. 
Driftskostnaderna har ökat med drygt 1,1 mkr. Det-
ta dels beroende på att kv Verkmästaren 18 håller 
på att tömmas på grund av planerad rivning samt 
att ökad uthyrning medför ökade kostnader. Årets 
avskrivningar är även lägre än planerat bland annat 
beroende på att investeringar resultatförs först näs-
ta år. Räntekostnaderna är i nivå med budget och 
är på en extremt låg nivå tack vare det gynnsamma 
ränteläget.  Personalkostnaderna är lägre än budget 
då bolaget även sköter administrativa tjänster åt 
AB Ystads Saltsjöbad. 

Med tanke på bolagets omsättning förvaltnings-
mässigt och i form av entreprenader kommer bo-
laget att behöva utöka bemanningen antingen via 
extern hjälp vid projekt eller via anställning i det 
fall planerade projekt kommer att påbörjas.

Årets investeringar
Investeringen för färdigställande av nytt dentallabb 
i kv Heden 3 uppgår till 31,9 mkr. 

Ombyggnad av kv Heden 3 för ABF, med en utgift 
på 0,5 mkr.

Underhållet har främst utgjorts av ny asfalt på 
Cylindern 1 åt Bergkvara buss samt byte av 50 % 
av värmesystemet på Heden 3. Resterande byte av 
värmesystemet utförs under 2016, total underhålls-
kostnad 1,3 mkr.

Om- och tillbyggnad av Pumpen 7 samt Tändstiftet 
3 kommer att redovisas under 2016, den bedömda 
totalinvesteringen uppgår till cirka 15,4 mkr. 

Investeringar för att klara av uppsatta miljömål är 
utförda på:
-Pumpen 7 nytt ventilationssystem samt byte till led 
belysning, 
-Heden 3 nytt värmesystem
-Liv 4 nytt kylaggregat 
-Tändstiftet 3 förbättring av ventilationsaggregat
Total investering för dessa uppgår till cirka 2,3 mkr 
där merparten aktiveras. 

Bolaget har kostnadsfört cirka 0,3 mkr på kv Verk-
mästaren 18 då byggnaden planeras rivas under 
2016 för tilltänkt ny skola. 

Bolaget har omförhandlat elavtal till miljödeklare-
rat för 2016. 
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Framtid
Bolaget står inför en mycket stor investering i sam-
band med nybyggnation av skola på Verkmästaren 
18 i fall den ska ägas och byggas av bolaget. Sko-
lan skall vara klar hösten 2018. Planarbetet för bo-
städer på kv Lillö återupptas under 2016 för 160 
nya lägenheter på Regementet. Dessa byggrätter är 
eftertraktade och flera intressenter har hört av sig 
och vill köpa byggrätter så snart planen vunnit laga 
kraft. I dagsläget är vakansnivån låg, 4,4 %. I det 
fall det inte går att frigöra ytor genom att erbjuda 
mindre effektivare ytor eller att uppsägningar av lo-
kaler sker kommer bolaget på sikt att behöva bygga 
nytt eller köpa fastigheter för att kunna erbjuda in-
tressenter nya lokaler.  De lediga lokaler som finns 
i dag är i fastigheten Heden 6, dessa lokaler avvak-
tar bolaget med då det förs en tidig diskussion med 
Kulturmagasinet om att flytta sin verksamhet till 
denna fastighet. I det fall Kulturmagasinet flyttar 
kommer bolaget satsa på att göra attraktiva bostä-
der i fastigheten kv Simrishamn 1 på regementsom-
rådet. 

Bolaget kommer att behöva mer resurser för att 
kunna färdigställa och förvalta kommande projekt 
i det fall merparten blir av, det kan ske via extern 
hjälp eller om möjligt köpa tjänster internt av kom-
munen. 

Bolaget har ett antal större hyresavtal som är 
omförhandlingsbara under 2016. Utfallet av dessa 
omförhandlingar kommer att påverka bolagets in-
tjäningsförmåga under 2016.

Det gynnsamma ränteläget påverkar bolaget po-
sitivt vid nya investeringar då nya lån tas upp på 
förmånliga villkor. Efterfrågan på nya lokaler från 
näringslivet är stabil och ett antal företag vill inte 
äga fastigheter och binda upp kapital utan inves-
tera detta i verksamheten istället. 
Budgetmålet för 2016 förväntas uppfyllas.

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

Bolaget har liksom tidigare år en osäker hyres-
fordran, troligtvis måste denna hyresgäst minska 
sina utgifter, vilket kommer att påverka hyresintäk-
terna under 2016.

Gymnasieskolor Syd AB som hyr på Liv 4 genom-
gick en rekonstruktion under 2015, men bolaget 
klarade sig utan hyresförluster. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

1 % befolkningsökning 2017-2020 skall YIA färdigställa detaljplan för cirka 
150 lägenheter som säljs vidare till byggherrar.
YIA skall säkerställa att Ystad Studios kan bedriva sin 
verksamhet utan större påverkan av planerad bybyg-
gelse.
YIA skall underhålla kulturfastigheterna så att de är i 
gott skick.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Miljömål Vid nybyggnation lägre energiförbrukning än 90Kwh/
m2 samt energioptimera samtliga fastighter till 2030.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015
Verksamheterna ska vara kost-
nadseffektiva och ekonomin 
ska vara i balans

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

Måluppfyllelse
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YSTAD HAMN LOGISTIK AB

Årets verksamhet

2015 2014 2013
Medelantal anställda 38 42 38
Omsättning mkr 93,9 86,1 82,5
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

2,2 1,3 0,4

Soliditet % 86 88 86
Nettoinvesteringar 1,1 0,6 0,7

Årets verksamhet 
Verksamhetsåret 2015 har präglats av framgång 
på alla volymer utom järnvägsvagnar. Trafiken till 
Polen har åter tagit fart med det näst bästa året 
någonsin och trafiken till Bornholm har återigen 
slagit nya rekord. Volymökningarna har innebu-
rit att verksamhetens resultat förbättrats och det 
av ägarna beslutade avkastningskravet har över-
skridits med god marginal. Tillväxten i den polska 
marknaden har åter ökat vilket gynnar hamnen 
som dessutom fick större kapacitet i och med att 
rederiet Polferries satte in en större färja på linjen. 
Härmed kunde Ystad återigen ta marknadsande-
lar. Den tidigare glädjande utvecklingen avseende 
trafik till Bornholm har under året fortsatt och det 
har medfört att hamnen slog nytt rekord avseende 
antalet passagerare och antalet personbilar, ett re-
sultat som än en gång befäster Ystad Hamn som 
Sveriges tredje största färjepassagerarhamn.

Årets ekonomiska resultat
Det ekonomiska resultatet för 2015 är klar förbätt-
ring mot fjolåret samt emot budget. Bolagets vinst 
ökade 2015 med 0,9 mkr jämfört med utfallet 2014 
och med 1,1 mkr jämfört med budget. Lagda prog-
noser under hösten 2015 indikerade på ett resultat 
strax över 2,0 mkr vilket också visade sig stämma 
tämligen väl. 

Det positiva resultatet kan även härledas till att den 
totala kostnadsmassan för året är lägre än budge-
terat. De rörliga kostnaderna fortsätter att minska 
även under 2015, vilket är en direkt följd av bola-
gets medvetna arbete för att effektivisera verksam-
heten och hitta en plattform och struktur för att 
möta framtiden.

Det är viktigt att notera att infrastrukturägaren, 
Ystads kommun/Hamnen, vars omsättning enbart 
utgörs av det arrende Ystad Hamn Logistik AB er-
lägger för nyttjandet av hamnanläggningen, gjorde 
ett överskott på 8,0 mkr. Det samlade överskottet 
av hamnverksamheten i Ystad uppgick 2015 således 
till 10,2 mkr vilket är mycket bra. Totalt har Ystad 
Hamn Logistik AB sedan år 2000 bidragit med ett 

nettoöverskott till kommunen, genom vinsten på 
det arrende som erläggs för nyttjandet av hamn-
anläggningen, med drygt 127 mkr vilka oavkortat 
tillförts skattekollektivet, det vill säga invånarna i 
Ystads kommun. Till detta kommer de ackumule-
rade vinster som genererats i bolaget och som står 
till ägarens förfogande via koncernmodern Ytornet 
AB.

Årets investeringar
Bolaget har under året investerat i två fordon då de 
gamla var redo att utrangeras. Det har även inves-
terats i en arbetsmaskin samt i mindre omfattning 
i verksamhetsrelaterade inventarier. Totala investe-
ringar på 1,2 mkr har genomförts.

Måluppfyllelse ekonomi

Mål för 
verksamheten

Budget 2015 Är målet 
uppfyllt?

Avkastningskrav 1 mkr Ja, 2,2 mkr
Soliditet 85 % Ja, 86 %
Avkastning på eget 
kapital (%) 1 % Ja, 4 % 
Avkastning på to-
talt 
kapital (%)

1 % Ja, 3 %

Total sjuk-
frånvaro (%) < 2 % Nej, 2,15 %
Antal godston, 
inkl. järnväg > 3 100 000 Nej, 3 098 676
Antal lastbilar/
trailers > 190 000 Ja, 202 004
Antal personbilar > 480 000 Ja, 491 927
Antal passagerare > 1 700 000 Ja, 1 789 762

Framtid
Hamnens stora betydelse för regionen och det in-
ternationella godsflödet har åter befästs och sedan 
tidigare är Ystad Hamn en av Sveriges största ham-
nar, den största i Sverige med färjetrafik till Born-
holm och Polen. Denna utveckling ser i den när-
maste framtiden ut att fortsätta vilket är helt i linje 
med visionen att vara en hållbar hamn för kunder-
nas, stadens och regionens utveckling. 

Bolaget började under 2014 arbetet med framtids-
säkring av verksamheten, vilket fortsatte under 
2015. Under 2016 och framåt är det viktigt att 
hamnbolaget, tillsammans med Ystads kommun, 
fortsätter att arbeta för en utveckling av hamnverk-
samheten och hamnområdet till fördel för Ystad 
och dess invånare.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

1 % befolkningsökning Verka för fler kunder till hamnen och företagsetable-
ringar inom hamnområdet.
Verka för bättre infrastruktur till och från samt igenom 
Ystad.

Det är ett långsiktigt arbete att få rederier att starta 
linjetrafik. När det gäller erbjuda mark och lokaler 
är bolaget låst till beslut i kommunen. Även avse-

ende infrastruktur är detta ett långsiktigt arbete 
som måste understödjas av kommunala beslut om 
framtiden.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

Skapa en god arbetsmiljö för all personal, belöna goda 
arbetsprestationer (comp & benefit strategi) samt er-
bjuda löpande kompetensutveckling.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

När fordon ska bytas framöver ska utvärdering ske om 
fossilfritt drivmedel kan användas.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

Påverka ägarna för att möjliggöra en utveckling av 
hamnen.

Inriktningsbeslut inväntas.

Måluppfyllelse

Annat av betydelse 
Ystads Hamn Logistik AB har tillstånd för miljö-
farlig verksamhet. Tillsynsmyndighet är Länsstyrel-
sen Skåne Län. Bolaget erhöll från Miljödomstolen 
hösten 2008 en deldom avseende miljötillstånd 
med provisoriska villkor. Deldomen överklagades 

till Miljööverdomstolen som 2009 fastställde slut-
giltig deldom. Under åren 2009 – 2014 har bolaget 
genomfört diverse kompletteringar och utredningar 
i enlighet med deldomen. Den 30:e juni 2015 erhöll 
Ystad Hamn Logistik AB och Ystad Kommun slut-
liga villkor för hamnverksamheten.



Ko
m

m
un

en
s 

bo
la

g 
oc

h 
ko

m
m

un
al

fö
rb

un
d 

85

YSTADS TEATER AB

Årets verksamhet

2015 2014 2013
Medelantal anställda 5 5 5
Omsättning, mkr 3,5 4,3 3,2
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt

-3,7 -3,5 -3,5

Soliditet % 8 8 13
Nettoinvesteringar 1,3 5,0 0,2

Årets verksamhet
Ett variationsrikt år med många spännande före-
ställningar präglade 2015. 

Året inleddes med välbesökta föreställningar i 
januari och i viss mån i februari. Däremot var 
bokningsläget mycket lågt under resten av våren. 
Minskningen omfattar konserter eller motsvarande, 
samt stora konferenser. Sommaren var däremot 
betydligt bättre än motsvarande tid 2014. Den 
inleddes med en operett med Kammaropera Syd 
som arrangör. De gav åtta föreställningar vilka till 
huvuddelen var utsålda. Under jazzfestivalen ge-
nomfördes elva konserter på teatern med mycket 
god publiktillströmning. Därutöver spelades ytter-
ligare två operor med tre föreställningar. Antalet 
föreställningar har under hösten varit 33 stycken, 
vilket är endast hälften för motsvarande tid 2014.

Totalt var antalet besökare under året 35 184, vil-
ket är en nedgång med ungefär 3 500 personer. 

Först ut på det nya året var den numera årligen 
återkommande Ystadrevyn samt Marinens Musik-
kår, som för 21:a gången spelade på Ystads Teater.  
Under våren och sommaren kunde publiken se fem 
olika operor. Det var stor premiär av Malmö Opera 
och Musikteater med en nyskriven opera baserad 
på Michael Wiehes ”Sånger från en inställd skils-
mässa”. Teatern hade ett gästspel från Åland med 
en nyskriven opera ”Magnus Maria” med Suzanne 
Osten som regissör. Sommarens operor i övrigt var 
Georges Bizets Carmen och Amilcare Ponchiellis 
La Gioconda, samt sommarens stora succé Läder-
lappen av Johann Strauss den yngre med Rickard 
Söderberg som regissör. Under hösten återkom 
Malmö Opera o Musikteater och denna gång med 
Don Giovanni Wolfgang Amadeus Mozart. Det var 
ytterligare två operor inbokade under sommaren 
men dessa ställdes in på grund av för dåligt publik-
intresse.

Därutöver kunde teatern bjuda publiken ett mycket 
varierat utbud av musik och teater. För första gång-
en genomfördes en konsert i samarbete med kultur-

nämnden benämnt ”nära”. Det var Nina Persson, 
från den internationellt välkända pop- och rock-
gruppen Cardigans, som tillsammans med Martin 
Hederos hade en mycket spännande och uppskat-
tad konsert. Det var ett format som Nina Persson 
inte är van att arbeta i. De har sedan följt upp detta 
med konserter i Stockholm och Malmö. 

Samarbetet med Musik i Syd är omfattande och 
innehöll 2015 förutom Ystad Sweden Jazz Festival 
även två kritikerrosade och utsålda föreställningar. 
Under våren en konsert som var en hyllningskon-
sert till Frank Sinatra som skulle fyllt 100 år, med 
Nils Landgren, Jan Lundgren, Göran Söllscher 
och Miriam Aida och under hösten stråkorkestern 
Musica Vitae med Gunhild Carling som solist. För 
femte året arrangerade de sex Jazzcaféer. 

Teatern var som vanligt huvudscen under jazzfes-
tivalen. Många stora internationella artister från 
USA medverkade med Grammyvinnaren Dianne 
Reeves i spetsen samt Richard Bona, Robert Glas-
per och Kenny Barron. Jan Lundgren hade två ut-
sålda konserter. 

För andra året genomförde Scen Ystad en teater-
festival där Shakespeare’s Globe var huvudattrak-
tionen. De gav ”Much Ado About Nothing”, vilket 
var deras enda gästspelet i Europa utanför Storbri-
tanien. Festivalen presenterade föreställningar med 
nycirkus, modern dans och en modern Hamletfö-
reställning av ett teatersällskap från Ungern. Samt-
liga föreställningar fick stor uppmärksamhet och 
bra recensioner. Tyvärr svek publiken, som endast 
uppgick till 800 personer. Festivalen genomfördes 
i ett samarbete med den ideella föreningen kulturf-
jesk och med stöd från kulturnämnden och Kultur 
Skåne.

I teaterns uppdrag ligger att erbjuda publiken ett 
brett utbud och en av målsättningarna är att erbju-
da en klassisk balett årligen. För tredje året i följd 
gästspelade en rysk balett och denna gång med 
Tjajkovskijs Törnrosa. Även den moderna dansen 
har fått plats på teatern. Memory Wax har inlett 
ett samarbete med teatern och gav Crisalida under 
teaterfestivalen och senare på hösten Possible Im-
possible. I båda föreställningar medverkade såväl 
svenska som cubanska dansare.

Det har genomförts två välgörenhetsgalor. En för 
Läkare utan Gränser med Grevlunda Manskör 
som arrangör och en för flyktingarbete i Ystad med 
Open House som arrangör.

Barn- och familjeföreställning har haft ett stort 
utbud. Teateföreningens åtta föreställningar för 
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barn har publiken sittande på scenen vilket ger 
stor närvaro för barnen. Hösten stora succé var fa-
miljeföreställningen Pippi Långstrump, med Julius 
Malmsten som arrangör. Den spelades med fyra ut-
sålda föreställningar.

I övrigt har teatern kunnat bjuda på stå upp komik, 
dansband, rock och drama. Bland artisterna kan 
nämnas Sanna Nielsen, Anders Glenmark, Svante 
Thuresson, Louise Hoffsten, Uno Sveningsson, San-
ne Samuelsson, Mats Rånander, Kristin Korb, Billy 
Cobham, Christofer Wollter, Åsa Fong liksom grup-
per som The Refreshments, The Hittills, Bepopelo-
ba och storbanden Amiralens Storband, Big Blowin 
Band och Glenn Miller Storband.

Dansbanden har gjort entré i kulturens ”finrum” 
och under året har Flamingokvintetten och Sten o 
Stanley spelat på teatern.

Stå upp komik är populärt, särskilt bland en yng-
re publik och under året kom Jörgen Mörnbäck, 
Henrik Schyffert, Fredrik Lindström och Anna 
Blomberg.  

Många från Ystads musik och teaterliv har före-
ställningar på teatern. Sommarteatern hade två 
julshower, Studio Dansa med sin stora uppvisnings-
show, Anna Hertzman hade skivsläpp. 

Teatern medverkar på olika sätt i Ystads Filmindu-
stri. I januari hade filmen Unga Sofia Bell premiär 
på teatern. Under året har tre reklamfilmer spelats 
in på teatern. 

Bilderna i Rickard Söderbergs bok Opera och Bak-
verk är tagna på teatern.

De stora konferenserna under året har varit Stora 
Idrottsdagen, Kulturfesten, Sparbanken Syds inves-
terardag samt Region Skåne regional utveckling.
 
Källarutrymmen, med verkstad, tvättstuga och per-
sonalutrymme i fastighetens sydvästra hörn har 
renoverats. Därmed kommer förhoppningsvis fukt-
problem i fasaden att minska på den södra sidan.

Fönster och dörrar liksom hängrännan i söder och 
öster har målats. Detta ingår i den rullande under-
hållsplanen. 

Parallella uppdrag har genomförts för att få fram 
alternativa förslag till toalettbyggnaden. Projekt-
gruppen har valt ett alternativ från Bygg-A Arkitek-
ter i Malmö där toalettbygganden integreras med 
huvudbyggnaden under rampen på teaterns norra 
sida. Alternativet löser toaletten på ett effektivt sätt 
och ökar samtidigt tillgängligheten till huset för 

funktionshindrade. Som projektledare har tidigare 
stadsarkitekten Björn Hansson kontrakterats.

Teaterns yttre miljö har förbättras med blommor 
vid entrén genom insatser av samhällsbyggnadsför-
valtningen. 

Årets ekonomiska resultat 
Teatern redovisar för verksamhetsåret ett utfall på 
-0,3 mkr vilket avviker från budget med motsva-
rande belopp. Merparten av teaterns verksamheter 
håller budget, däremot är intäkter från arrang-
emang lägre än budgeterat. Huvudanledningen är 
att antalet föreställningar minskat med 25 % under 
året. Med färre föreställningar minskar också för-
säljningen i teatercaféet. 
För att förbättra ekonomin pågår nu ett mer aktivt 
arbete för att få fler arrangemang till teatern. 

Årets investeringar
Årets investeringar omfattar fortsatta 
underhållsåtgärder på fastigheten inom- och 
utomhus. 

Arbetet har inletts med att förbättra och öka anta-
let toaletter i byggnaden. Utförande har fastställts 
och projektering pågår. Arbetet beräknas vara klart 
till halvårsskiftet 2016.

Ljusreklamen i anslutning till teaterns södra sida 
vid Sjömansgatan ersätts med en ny storbildsskärm. 
Tavlan sponsras till del av Sparbanken Syds stiftel-
se.

Framtid
Bokningsläget för våren 2016 är bättre än under 
motsvarande tid 2015 och förhoppningen är att det 
blir möjligt att nå budgeterade intäkter.

Repertoaren innehåller fortsatt stor bredd och 
mycket med spets. 

De stora evenemangen fortsätter med Ystad Revyn, 
Rickard Söderbergs Glada Änkan och jazzfestiva-
len. De internationella arrangemangen fortsätter 
med Shakespears Globe, som ger Two Gentleman 
of Verona, förhoppningsvis Saint Petersburgs balett 
med Nötknäpparen och en konsert med Simon and 
Garfunkel musik.

Konceptet benämnt ”Nära” fortsätter med 2-3 
föreställningar. Malmö Opera o Musikteater åter-
kommer i vanlig ordning. Teaterföreningen fortsät-
ter med många barnföreställningar. 

Toalettbyggnaden färdigställs och bedöms vara 
färdig i början av sommaren. Taket renoveras och 
beräknas också vara klart till början av sommaren.
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

1 % befolkningsökning Brett utbud med spets.

Vårda teaterbyggnaden.

Göra teatern tillgänglig för filminspelningar.

Scenen tillgänglig för skolan.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Demokrati och delaktighet för 
alla

Tillgänglig teater för funktionshindrade.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Ungdomsarbetslösheten
ska minska

Högklassiga program, som lockar besökare.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

Kompetensutveckla personalen för att bland annat 
minska sårbarheten.

Utbildning krävs av fler inom många områden. Ut-
bildningsinsatser pågår för flera anställda.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Ökad kvalitet i hanteringen av arrangemang.

Nöjd publik och arrangörer.

Arbetet med ett planeringsverktyg är i planerings-
stadiet. Resurser saknas för att införa nytt plane-
ringsverktyg.

Måluppfyllelse
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Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

Inför ökad grad av källsortering.

Genomför energieffektivisering.

Källsortering fler inom flera fraktioner men system 
för att sortera mat, plast och plåt behövs.

Viss ombyggnad i köket krävs. Byte till lågenergi-
lampor pågår. Åtgärder i övrigt kräver att resurser 
avsätts i särskild ordning. 

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Ystads verksamheter ska vara 
kostnadseffektiva och ekono-
min ska vara i balans

Det årliga resultatet skall vara 0.

Resurser saknas för att införa nytt planeringsverk-
tyg. Dialog att införa Qlikview förs med kommu-
nen.
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AB YSTADS SALTSJÖBAD

2015 2014 2013
Medelantal anställda 1 1 1
Omsättning, mkr 16,6 13,9 13,5
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

3,6 2,5 1,9

Soliditet % 15 12 11
Nettoinvesteringar 0,3 24,6 0,9

Årets verksamhet 
Under året färdigställdes SPA-avdelningen till en 
total utgift på cirka 24 mkr. En tillbyggnad med 
teknikrum och förråd samt utbyggnad av fjärrvär-
me färdigställdes under våren.

Flertalet rum i SeaSide renoverades. I SeaSide och 
WestSide genomfördes även renovering av fönster 
och balkonger.

Ommålningsarbete utfördes på den utvändiga poo-
len.

Årets ekonomiska resultat
Årets resultat är 1,0 mkr bättre än budget främst 
beroende på omsättning av lån som gett lägre rän-

tekostnader. Bolaget har även haft lägre avskriv-
ningar än beräknat med anledning av K3.

De finansiella målen med en avkastning på 2,6 mkr 
och en soliditet på mellan 8–15 % har uppnåtts. 
Underhållsarbeten enligt långtidsplan har delvis ge-
nomförts.

Årets investeringar
Årets investeringar utgjordes av ombyggnad av 
ventilationsanläggningen i WestSide och utöver 
detta en tillbyggnad av teknikrum samt fjärrvär-
meinstallation.

Framtiden
Under kommande år kommer bolagets hyresin-
täkter att öka marginellt då investeringarna under 
2015 varit begränsade och satsning skett mer på 
underhållssidan.  Resultatet kommer därför att öka 
marginellt.

De större planerade investeringarna är:
-Påbyggnad med balkonger på Sea-Side, prelimi-
närt år 2016.
-Påbyggnad av East-Side med 10 rum, preliminärt 
2017.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

1 % befolkningsökning Möjliggöra för fler arbetstillfällen och på det sättet för-
må arbetstagarna att bosätta sig i kommunen.

Bidra till att kulturintressen bevakas

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

Miljömål Sänka energiförbrukningen.

Övergripande mål Åtaganden Utfall 2015

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

Budget upprättad med utgångspunkt från moderbola-
gets krav

Måluppfyllelse
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNST-
FÖRBUND         

Årets verksamhet

2015 2014 2013
Antal anställda 48 51 50
Omsättning  66,0  64,6 59,8
Årets resultat 0,7 0,2 -1,2
Soliditet (%) 23,0 27,4 28,1
Nettoinvesteringar       18,4 2,4 3,3

En av räddningstjänstens viktigaste uppgifter är att 
förebygga att olyckor inträffar. Förbundet utför till-
syn, utbildar tusentals personer varje år, informerar 
vid öppet hus och har information på hemsidan. 
Sotningsverksamheten lämnar även en checklista 
mot brand vid besök hos fastighetsägare. En sä-
kerhetsmässa genomförs årligen där SÖRF tillsam-
mans med kommunerna, Polisen med flera aktörer 
fokuserar på kunskap och risker för samtliga sjun-
deklassare i medlemskommunerna.

De nya släckbilarna har avsevärt förbättrad arbets-
miljön för förbundets personal genom de säkerhets-
system som finns inbyggda. Det SÖRF nu fokuserar 
på är att bli mer effektiva i omhändertagandet av 
kontaminerat material efter en brand eller annan 
olycka. Sedan ett par år samlas kontaminerad ut-
rustning ihop och paketeras på skadeplats och körs 
i avskilda utrymmen till sanering/rengöring. Det 
fortsatta flödet av den kontaminerade utrustningen 
utgör ett arbetsmiljöproblem som på sikt behö-
ver åtgärdas, ett förslag till att anpassa stationen i 
Ystad finns framtaget.

Automatiska brandlarmsanläggningar finns idag på 
248 objekt i de fyra medlemskommunerna. De fles-
ta objekt/anläggningsägarna sköter och underhåller 
sina anläggningar enligt gällande regelverk. SÖRF 
rykte ut vid 325 tillfällen till felaktiga automatiska 
brandlarm under 2015. Antalet utryckningar till 
felaktiga automatlarm ökade med 30 stycken 2015 
jämfört med föregående år. Anledningen till ök-
ningen var 9 nya migrationsboende som orsakade 
49 utryckningar där inte någon räddningsinsats be-
hövdes.

Måluppfyllelse
Ökningen gällande trafikolycka beror delvis på 
bristande ambulansresurser i Skåne. Det finns inget 
behov av räddningstjänst på plats, men på grund 
av bristen på ambulansresurser larmas räddnings-
tjänsten i väntan på ambulans. När det gäller brand 
i byggnad har SÖRF förbättrat sin position och är 
placerad på rikssnittet. Ökningen av automatlarm 
beror delvis på nya objekt som inte fanns i samma 
omfattning under 2014. Färre tillsyner beror på in-
förandet av ett nytt verksamhetsprogram och mins-

kade personalresurser. Samtlig fakta är hämtade 
från SKL:s Öppna jämförelser.

Verksamhetsmål Utfall 
2015

Uppnått 
målet?

Antal utbildade och informe-
rade per 1000 inv. Median 
Sverige 0,33/1000 inv.

0,45 Ja

Antal tillsyner enligt LSO 
per 1000 inv. Median Sverige 
2,3/1000 inv.

1,7 Nej

Antal inträffade arbetsskador. 
Färre än 10 st.

2 Ja

Responstid för räddnings-
tjänst dvs. tid från 112 samtal 
till första resurs är på plats. 
Median Sverige 12,1 min. 

10 Ja

Antal larm Trafikolycka. Fär-
re än tidigare år.

194 Nej

Antal utvecklade bränder i 
byggnad per 1000 inv. Me-
dian Sverige 0,65

0,65 Ja

Antal automatlarm. Färre än 
tidigare år.

325 Nej

Finansiella mål Utfall 
2015

Uppnått 
målet?

Det egna kapitalet ska vara > 0. 9 855 Ja 
Det årliga resultatet efter av-
skrivningar och finansiella kost-
nader ska vara > 0.

693 Ja

Prognosavvikelsen ska vara <1 
%

Nej

Årets ekonomiska resultat
Verksamhetsåret avslutades med ett positivt re-
sultat på 0,7 mkr att jämföras med ett budgeterat 
överskott på 0,1 mkr. De gynnsamma faktorerna 
som framförallt bidragit till ett positivt resultat är 
utvecklingen gällande pensionsskulden och perso-
nalkostnader där återbetalning utav premier från 
FORA ingår.

Personal
Personalmässigt befinner sig RIB-organisationen 
(deltid) på samma nivå som vid årsskiftet 2014 
med 119 anställda. Inom några stationsområden 
finns indikationer på obalans i form av att många 
i personalen i dagsläget har sin huvudanställning 
utanför stationsorten. Detta belastar organisatio-
nen som helhet med en högre arbetsbelastning ge-
nom ökad beredskap för den personalgrupp som är 
kvar inom stationsorten och som har möjlighet att 
upprätthålla den operativa förmågan under dagtid. 
Arbetet med att stabilisera och identifiera möjliga 
framtidslösningar inom denna för RIB-organisatio-
nen primära beståndsdel sker kontinuerligt. 
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SYDSKÅNSKA GYMNASIEFÖRBUNDET

Årets verksamhet

2015 2014 2013
Antal anställda 219 183 231
Omsättning 196,9 172,1 295,9
Årets resultat -12,8 -2,6 2,5
Soliditet (%) - 31 34
Nettoinvesteringar 2,4 2,8 3,0

Året har präglats av ett intensivt utvecklingsarbete 
inom några av de områden som direktionen pekat 
ut i gymnasieplanen. Verksamheten ska utgå från 
att alla elever ska nå sin fulla potential och det finns 
fokusområde att beakta och utvecklingsområden 
att rikta in sig på. Verksamheten har formulerat 
olika fokusområden och målsättningar inför läsåret 
2015/2016.

Fortbildningsinsatser har planerats tillsammans 
med Caperio, skolans leverantör av datorer och ut-
bildning, utifrån gymnasieplanen och IKT-planen.

En viktig och stor utbildningsinsats har påbörjats 
inom matematik. Samtliga undervisande matema-
tiklärare deltar i det statliga matematiklyftet. Det 
finns en tydlig struktur i denna fortbildning och en 
lärare har utsetts till att vara handledare. För att yt-
terligare öka måluppfyllelsen för matematiken har 
en speciallärare i matematik anställts.  

Det pågår ett omfattande arbete med att ta fram en 
ny modern hemsida där den huvudsakliga målgrup-
pen är de elever som söker till gymnasieskolan. Med 
detta hoppas förbundet på ett ökat antal elever till 
programmen på Park- och Österportgymnasiet. Det 
har också märkts att skolans lärplattform, Vklass, 
har använts flitigt av eleverna och personalen. Sko-
lan har även medverkat till en del förbättring/ ut-
veckling av denna plattform.

En granskning av Ernst & Young har genomförts 
gällande förbundets produktivitet och effektivitet 
vilket har påvisat ett behov av nyckeltal och fokus-
områden.

En ny ledningsstruktur har införts med fem rekto-
rer och två biträdande rektorer fördelat på Park- 
och Österportgymnasiet i och med läsårsstarten i 
augusti 2015. 

Vid höstterminens start var det en klar uppgång i 
antalet antagna elever i årskurs ett. Några av anled-
ningarna till denna ökning kan vara en utvecklad 
marknadsföring, en seriös IT-satsning och ett aktivt 
arbete ute i verksamheten.

Under året har skolrestaurangen fått en modern 
uppfräschning med ommöblering och ny utsmyck-
ning vilket har bidragit till en ökad trivsel.

Måluppfyllelse

Verksamhetsmål Utfall 
2015

Utfall 
2014

Uppnått 
målet?

Gymnasieexamen inom 
4 år.

79,2 75,7 Ja 

Genomsnittlig betygspo-
äng.

13,0 13,3 Nej

Högskolebehörig på 
y-program

43,2 38,7 Ja

Finansiella mål Utfall 
2015

Utfall 
2014

Uppnått 
målet?

Ekonomi i balans -12 821 -2 596 Nej 
Inflationssäkra 
kapitalet.

-12 821 -2 596 Nej

Årets ekonomiska resultat
Sydskånska gymnasieförbundets faktiska driftsre-
sultat visar ett överskott på 4,0 mkr. Enligt över-
enskommelse mellan medlemskommunerna löstes 
förbundets pensionsförpliktelse in per 151231. 
Denna förpliktelse inklusive löneskatt uppgick till 
totalt 37,1 mkr. Genom att förbundet täcker upp 
del av denna kostnad, motsvarande totalt eget kapi-
tal, uppgår det slutliga resultat till ett underskott på 
12,8 mkr vilket innebär att det egna kapitalet efter 
2015 års bokslut därmed är noll. Resterande kost-
nad för inlösen har bokats som en fordran gent-
emot medlemskommunerna i proportion till dess 
ägarandelar.

Driftsresultat (mkr) 4,0
Förbundets kostnad för inlösen av pen-
sionsförpliktelse 

-16,8

Total kostnad för pensionsförpliktelse -37,1
Fordran på medlemskommunerna 20,3
Resultat 2015 -12,8

Driftsresultatet på 4,0 mkr beror främst på poster 
av engångskaraktär. 

Det största överskottet, 3,8 mkr, beror på pensioner 
och personalförsäkringar. Förbundet har bokat upp 
en intäkt på 1,9 mkr från FORA för återbetalning 
av AFA från 2004. I samband med avstämning av 
förbundets konto av KPAs pensionsutbetalning får 
förbundet tillbaka 1,2 mkr av tidigare inbetalning-
ar. Utöver dessa poster har pensioner och personal-
försäkringar ett överskott på 0,7 mkr mot budget. 
Avstämningen av semesterdagar och dylikt mins-
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kade förbundets skuld till dess anställda och gav ett 
överskott med 0,8 mkr. 

Lösöre och förbrukningsinventarier vid skolorna 
på Österport och Park värderades till 1,0 mkr vil-
ket har bokats upp som en intäkt från Ystads kom-
mun.   

Förbundet genomförde en organisationsförändring 
under våren och sommaren vilket gav en engångs-
kostnad på 1,3 mkr.     

I slutet av januari 2015 stod det klart att företaget 
Menigo vann dess överklagan av en tidigare livme-
delsupphandling och de upphandlande parter blev 
skadeståndskyldiga. För förbundets räkning blev 
det en kostnad på cirka 0,9 mkr inklusive advokat-
kostnader.   

Kostnader för övergången till Ystads kommun har 
uppgått till cirka 0,2 mkr. 

Centrala verksamheter utöver ovan nämnda poster 
redovisar tillsammans ett överskott på 0,3 mkr. To-
talt resultat för samtliga centrala verksamheter är 
ett positivt resultat på 3,5 mkr mot budget.

Övriga enheter vid sydskånska gymnasieförbundet 
redovisar ett positivt resultat på 0,5 mkr varav elev-
hälsa har ett underskott på 0,5 mkr, kostenheten ett 
överskott på 1,1 mkr och skolenheterna Österport 
och Park redovisar ett totalt underskott på 0,1 mkr. 

Personal
Då rekryteringsmöjligheterna avsevärt försvårats 
för vissa lärarkategorier redan, blir en ökad löne-
kostnad en rak konsekvens. Framöver kommer för-
modligen även andra lärarkategorier att omfattas 
av detta problem.

Framtid
Det har märkts en tydlig positiv trend under sko-
lans öppna hus och i besök i verksamhet genom 
skuggning för ett ökat intresse gällande vår skola 
och utbildningsutbudet. Prognosen är att elevsöket 
och antagning stadigt ökar framöver. Med riktad 
och enhetlig marknadsföring skapas ett attraktivt 
varumärke. En viktig faktor blir också våra nuva-
rande elevers upplevelse av utbildning där positiva 
intryck förmedlas till blivande elever.

Gymnasieskolan arbetar ständigt för att vara en 
naturlig del av samhället och då framför allt i sam-
verkan med näringslivet. De samarbetsformer som 
utvecklats i och med introduktionen av teknikpro-
grammets fjärde år, kan och bör förfinas. Inte minst 
ska dessa erfarenheter användas för att utveckla 

samarbetet mellan andra delar av näringslivet och 
de program som då blir aktuella. För ekonomipro-
grammets elever som valt att bli certifierad gymna-
siekonom planeras det en APL-period i årskurs tre 
och då i samverkan med det lokala näringslivet och 
dess ekonomiavdelningar.

Skolans verksamhet har ansvar för kompetensför-
sörjningen och det är viktigt att utbudet av pro-
gram och inriktningar möter både elevernas val 
och arbetsmarknadens behov. Exempelvis är vård 
och omsorg ett område där den gymnasiala utbild-
ningen har som svårast att möta arbetsmarkna-
dens behov på nationellt plan. Förbundet ser dä-
remot en god tillströmning till yrkesprogrammen 
och detta måste säkerställas även fortsättningsvis 
genom samordning med kommunerna i regionen 
och de lokala programråden när det gäller anskaff-
ning av APL-platser. Arbetet med lärlingsutbildning 
fortskrider. Under verksamhetsåret har det startas 
lärlingsutbildning inom vård- och omsorg och det 
planeras för hotell- och turism med start läsåret 
2016/17.

Förbundets 1-1 satsning är på väg in i nästa fas 
vilket innebär ett fokus på IKT (information och 
kommunikationsteknik). Biblioteksverksamheten 
blir en central samarbetspartner med övriga ansva-
riga inom IKT, vilket underlättar elevernas lärande 
och ökar måluppfyllelsen genom att påvisa nya 
möjligheter för kunskapsinhämtning. 

Omvärldsbevakningen för skolans elever är också 
central och viktig. Arbetet med att knyta internatio-
nella kontakter för utbyte pågår. Ansökan om riks-
rekrytering kommer att göras för naturbrukspro-
grammet som har ett unikt samarbete med Ystad 
Djurpark där eleverna har möjlighet att omsätta 
teorier i praktiken. Då matematiklyftet har skapat 
nya pedagogiska möjligheter och ett ökat kollegialt 
lärande för matematiklärarna planeras det också 
för deltagande i läslyftet som omfattar andra lärar-
kategorier på Österport och Park. 

En skola precis som samhället förändras över tid. 
För att matcha och hänga med i utvecklingen krävs 
det både kunskaper och rätt förutsättningar för att 
lyckas. Genom olika utvecklingsprojekt utvecklas 
verksamheten efter hand. Ett av dessa kommande 
projekt syftar till en hållbar skola där miljö, ekono-
mi och sociala faktorer samverkar. Målsättningen 
är att gymnasiet ska bli certifierade som en Grön 
flagg skola senast 2020. Detta är ett av Ystad kom-
muns övergripande mål vilket skolledningen tar 
med sig in i den nya organisation med Ystad Gym-
nasium som signum.
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YSTAD-ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖR-
BUND

Årets verksamhet

Ekonomi (tkr) 2015 2014 2013
Antal anställda 18 18 19
Omsättning 13,8 14,9 15,9
Resultat efter fin. pos-
ter

0,0 0,4 1,9

Soliditet (%) 58 58 51
Nettoinvesteringar 0,1 - -

Under året har det utförts 380 inventeringar av 
enskilda avlopp och 1 357 kontroller/inspektioner. 
Resultatet är bra och följer den beslutade verksam-
hetsplanen. Täta kontroller och inspektioner med-
för vinster ur flera synvinklar – många avvikelser/
anmärkningar kan rättas till i tid, utan föreläg-
gande eller vite, och miljöförbundet informeras i 
ett tidigt stadium om eventuella planer på annan 
typ av verksamhet eller ombyggnad av lokaler. In-
venteringen av avlopp upphörde under hösten då 
handläggarna istället fick i uppdrag att se över en 
handlingsplan för inventering av avlopp i de tre 
medlemskommunerna.  

Miljöförbundet fick under våren en ny hemsida 
som uppdateras kontinuerligt. Rapporter från till-
syner och kontroller finns tillgängliga på hemsidan 
så att medborgarna kan ta del av arbetet. Årets till-
syn har bland annat utförts på förbränningsanlägg-
ningar, bassängbad, salladsbufféer och kemikalier 
inom lantbruket.

Efter önskemål från direktionen 2014 började in-
spektörerna skriva inspektionskort på plats vid in-
spektioner och kontroller. Då detta mottogs posi-
tivt av verksamhetsutövarna och fungerade bra för 
miljöförbundet har arbetsmetoden utvecklats un-
der 2015 och inkluderar nu ännu fler verksamheter. 
 
Måluppfyllelse
Målet avseende inspektioner/kontroller är uppfyllt. 
Enligt verksamhetsplanen skulle 1 300 inspektio-
ner/kontroller utföras och det sammanlagda resul-
tatet slutade på 1 357. 
450 enskilda avlopp skulle enligt verksamhetspla-
nen inventeras och resultatet slutade på 380 in-
venteringar. Målet är inte uppfyllt eftersom arbetet 
med inventering av avlopp prioriterades ner under 
hösten och ersattes av revideringen av handlings-
planen för handläggning av enskilda avlopp. 

Verksamhetsmål Utfall 2015
Tillsynsplanen ska följas avse-
ende planerat antal besök. Un-
der 2015 ska Miljöförbundet 
genomföra 1260 inspektioner/
kontroller samt inventera 450 
enskilda avlopp.

Uppfyllt gällan-
de kontroller/
inspektioner ej 
uppfyllt när det 
gäller enskilda 
avlopp

Ärenden som beslutas av direk-
tionen ska vara beslutade inom 
sex veckor efter att den sökande 
kommit in med kompletta hand-
lingar. Det kan finnas undantag, 
bland annat i ärenden där det 
krävs ett remissförfarande.

Uppfyllt

50 % av inspektionsprotokollen 
ska skrivas på plats och överläm-
nas vid inspektioner/kontroller.  

Uppfyllt

Medarbetarsamtal, där individu-
ella utvecklingsplaner upprättas, 
ska hållas en gång om året. In-
för lönerevidering ska lönesam-
tal hållas. Arbetsplatsträffar ska 
hållas minst en gång per månad 
med uppehåll under juli.

Uppfyllt

Finansiella mål Utfall 
2015

Uppnått 
målet?

Verksamheten ska bedrivas 
inom givna ekonomiska ramar 
och vara i balans. En självfi-
nansieringsgrad på 50 % ska 
upprätthållas samt ett bokslut 
som visar på ett positivt resul-
tat.

48 % Nej 

22 Ja

Årets ekonomiska resultat
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2015 
med ett resultat på 0,0 mkr och en självfinansie-
ringsgrad på 48 %. Målet med självfinansierings-
grad på 50 % uppnåddes därmed inte. 

På intäktssidan, exklusive ersättning från ägarkom-
muner, uppgår årsavgifterna till 3,9 mkr vilket är 
0,5 mkr under budget. Detta beror till stor del på 
omklassningen av de objekt som har livsmedels-
hantering. Tillsyns och prövningsavgifterna (timav-
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gifter) uppgår till 2,6 mkr.  Timavgifterna ligger 0,1 
mkr över budget, även om det finns både positiva 
och negativa avvikelser inom verksamhetsområ-
dena.

Personalkostnader uppgår till 9,7 mkr, vilket är 0,1 
mkr lägre än vad som budgeterats och beror bland 
annat på sjukskrivning och tjänstledighet. Övriga 
kostnader uppgår till 4,0 mkr, cirka 0,1 mkr över 
budget. Högre kostnader för konsultarvode än be-
räknat och retroaktiv justering av den förmånsbase-
rade ålderspensionen gjorde att budgeten inte hölls. 
Förändringen av semesterlöneskulden gav en posi-
tiv resultateffekt på 0,1 mkr.  Årets avskrivningar är 
i nivå med budget. Investeringar som gjorts under 
året är en uppgradering av hemsidan och inköp av 
kontorsinventarier. 

Sammanfattningsvis bedöms förbundet ha en god 
ekonomisk hushållning. Resultatet är positivt och 
det finns inga underskott att återställa från tidigare 
år. Förbundet gör månatliga ekonomiska uppfölj-
ningar och prognoser vid tertialen. 

Personal
Under 2017 och 2018 kommer två anställda att 
uppnå pensionsålder och 2020 ytterligare en. Tro-
ligtvis kommer minst en av tjänsterna att återbe-
sättas. Under året har grupper inom de olika till-
synsområdena träffats för att utbyta erfarenheter 
tillsammans med Sjöbo, Trelleborg och Skurup. Det 
har under året även varit en hel del utbildningar 
inom olika tillsynsområden som flera av medarbe-
tarna varit iväg på. Under 2016 kommer hela mil-
jöförbundets personal att gå utbildningen ”Moti-
verande ledarskap”, som bland annat handlar om 
ledarskap, mötesteknik, kost, hälsa och planering. 
Total sjukfrånvaro var något lägre under året än 
2014 och 2013.

Framtid
Miljöförbundets verksamhet står för rättsäkerhet, 
ärlighet och förtroende och miljöförbundet är an-
geläget om att medborgarna också ska uppleva det 
så. Miljöförbundet har därför under 2015 bland 
annat haft en gårdsvandring för lantbrukare på 
Charlottenlunds gods och en informationsträff om 
upphävandet av riktlinjerna för användning av ke-
miska bekämpningsmedel inom vattenskyddsom-
råde. Kontroller och inspektioner sker i första hand 
i projektform och resultatet delges allmänheten på 
hemsidan. Miljöförbundet kommer framöver att se 
över möjligheterna att anordna branschträffar eller 
liknande för att arbeta förebyggande. 
 

Kommande år krävs det investeringar inom IT. 
Miljöförbundets nuvarande diariesystem Miljöreda 
håller på att gå ur tiden och förbundet ser därför 
över vilka alternativa lösningar som finns på mark-
naden. Miljöförbundet arbetar för att bli en pap-
perslös organisation och söker därför IT-lösningar 
som lever upp även till detta behov.  

Leasingbilarna kommer att bytas ut i början av 
2016 för att ersättas av gasbilar. Gas är ett miljö-
vänligare alternativ än bensin och diesel.

Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och 
förbundets uppdrag – myndighetsutövning. Arbetet 
med tillsynskort som lämnas direkt i samband med 
besöket kommer att fortlöpa. 

Direktionen har framfört önskemål om att även 
protokoll efter inspektioner och kontroller ska läm-
nas ut direkt på plats efter besöket. Ett mål för 2016 
är att 75 % av protokollen ska skrivas på plats. 

Miljöförbundet ser fram emot ytterligare år med 
en eko-nomi i balans.   
 
Verksamhetsplanen för 2016 beslutades av direk-
tionen i oktober. Då det finns upprättade tillsyns-
planer har Miljöförbundet ett gott framtidsper-
spektiv. Framöver kommer tillsynstiden troligtvis 
att minska då verksamhetsutövarna har blivit mer 
medvetna om kraven på verksamheterna.

Annat av betydelse
Tio lantbrukare med verksamheter inom vatten-
skyddsområden i Simrishamns kommun, lämnade 
2014 in stämningsansökningar till Mark- och Mil-
jödomstolen riktade mot Miljöförbundet och Sim-
rishamns kommun. Detta med anledning av mil-
jöförbundets riktlinjer för tillståndsprövning vid 
ansökan om spridning av kemiska bekämpnings-
medel, 2013-11-11 § 96. 
Skadeståndsanspråken ligger på olika belopp bero-
ende på andelen brukad åkermark hos odlaren men 
det sammanlagda beloppet uppgår till strax över 
100 mkr. Målen har gått till avgörande avseende 
mellandom och är fortfarande inte avgjorda.  

En av ovan nämnda lantbrukare har också lämnat 
in en stämningsansökan till Ystads Tingsrätt med 
yrkan om ersättning på 5,4 mkr. Tingsrätten avvak-
tar med beslutet tills Mark- och miljödomstolen 
lämnat sitt avgörande. 

Utfallen i respektive mål är svåra att förutsäga men 
miljöförbundet hoppas och tror på en positiv ut-
gång.
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RESULTATRÄKNING, MKR                   Koncernen       Kommunen
  2015 2014 2015 2014

Verksamhetens intäkter Not 1 892,5 818,1 502,6 454,3
              varav jämförelsestörande post  10,6 - 9,5 -
Verksamhetens kostnader Not 1 -1 961,5 -1 851,7 -1 700,4 -1 614,4
              varav jämförelsestörande post  18,2 - - -
Avskrivningar Not 2 -186,6 -167,0 -124,5 -107,4
Verksamhetens nettokostnader  -1 255,6 -1 200,6 -1 322,3 -1 267,5
     
Skatteintäkter Not 3 1 159,4 1 105,2 1 159,4 1 105,2
Generella statsbidrag o utjämning Not 4 172,0 175,3 172,0 175,3
Finansiella intäkter Not 5 0,7 3,0 38,5 42,0
Finansiella kostnader Not 6 -39,8 -46,4 -34,7 -35,7
              varav jämförelsestörande post  - - - -
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt Not 7 36,7 36,5 12,9 19,3
     
Skatt  -6,4 -6,9 - -
Årets resultat  30,3 29,6 12,9 19,3
     

KASSAFLÖDESANALYS, MKR                    Koncernen                       Kommunen
  2015 2014 2015 2014
     
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster  36,7 36,5 12,9 19,3
Justering för av- och nedskrivningar  186,1 167,3 124,5 107,3
Ökning/minskning avsättningar        Not  8 3,9 2,2 -0,2 -1,3
Vinst/Förlust avyttring av anl.tillg.     Not  9 1,7 -6,3 -1,6 -6,3
Skatt, samt just av övriga likvidpåverkande poster -6,6 -6,7 - -
Medel från verksamheten före förändring      
av rörelsekapital  221,8 193,0 135,6 119,0
     
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -34,7 36,0 -45,4 -6,6
Ökning/minskning förråd o exploateringsfast.  10,7 -6,8 10,8 -5,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder  33,7 -22,7 43,8 10,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten  231,5 199,5 144,8 117,9
     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -413,5 -451,5 -301,2 -321,0
Försäljning av materiella anläggningstillg Not 10 4,3 8,2 4,0 8,2
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  -3,7 -0,5 -3,6 -0,5
Försäljning av finansiella anläggningstillg Not 10 0,2 2,5 - 0,7
Erhållna inv bidrag o övriga inv inkomster  Not 11 0,3 3,0 0,3 3,0
Förändring finansiell leasing  1,8 -6,6 1,8 -6,5
Aktivering av exploateringstillgångar  - -3,1 - -3,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -410,6 -448,0 -298,7 -319,2
     
Finansieringsverksamheten     
Förändring långfristig skuld  151,0 308,0 320,0 560,7
Ökning /minskning långf. fordringar Not 12 -1,5 -2,2 -195,0 -302,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  149,5 305,8 125,0 258,2
     
Årets kassaflöde  -29,6 57,3 -28,9 56,9
Likvida medel vid årets början  204,0 146,7 202,7 145,8
Likvida medel vid årets slut  174,4 204,0 173,8 202,7
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BALANSRÄKNING, MKR                    Koncernen                    Kommunen 
  2015 2014 2015 2014
     
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggn o tekn anläggn Not 13 3 755,5 3 569,0 2 366,9 2 191,8
Maskiner och inventarier Not 14 181,2 146,6 43,4 44,5
Summa materiella anl  tillgångar  3 936,7 3 715,6 2 410,3 2 236,3
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Värdepapper, andelar,     
bostadsrätter m m Not 15 12,2 10,5 38,1 36,3
Långfristiga fordringar Not 16 14,4 12,9 1 255,6 1 060,6
Summa finansiella anl tillgångar  26,6 23,4 1 293,8 1 096,9
Summa anläggningstillgångar  3 963,3 3 739,0 3 704,1 3 333,2
     
Omsättningstillgångar     
Exploateringsfastigheter  9,4 20,2 9,4 20,2
Förråd  5,8 5,5 - -
Fordringar Not 17 195,0 160,3 264,6 219,2
Kassa och bank   174,4 204,0 173,8 202,7
Summa omsättningstillgångar  384,6 390,0 447,8 442,2
     
SUMMA TILLGÅNGAR  4 347,9 4 129,0 4 151,9 3 775,4
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     
Eget kapital  1 462,0 1 432,5 1 404,9 1 385,7
   varav avsatt till resultatutjämningsreserv  83,4 83,4 83,4 83,4
Årets resultat  30,3 29,6 12,9 19,3
Summa eget kapital Not 18 1 492,3 1 462,1 1 417,8 1 404,9
     
Avsättningar     
Avsättn för pens o liknande förplikt  35,7 36,4 29,5 29,7
Övriga avsättningar  58,1 53,5 - - 
Summa avsättningar Not 19 93,8 89,9 29,5 29,7
     
Skulder     
Långfristiga skulder Not 20 2 402,7 2 251,6 2 250,4 1 930,4
Kortfristiga skulder Not 21 359,1 325,4 454,2 410,4
Summa skulder  2 761,8 2 577,0 2 704,6 2 340,8
     
S:A EGET KAPITAL O SKULDER  4 347,9 4 129,0 4 151,9 3 775,4
     
Ställda panter o ansvarsförbindelser     
Pensionsförpliktelser, KPA Not 22 590,4 630,9 590,4 612,9
Visstidspensioner  Not 22 1,4 1,9 1,4 1,9
Privata medel Not 23 0,0 0,1 0,0 0,1
Leasingåtaganden Not 24 24,9 23,6 24,4 22,8
Borgens- och övriga ansvarsförb. Not 25 2 079,0 1 734,9 2 235,1 2 056,6
Ställda säkerheter Not 25 0,2 23,7 - -
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader 
Koncernen Intäkter Kostnader
Andel efter elimineringar:  
Ystads kommun 431,0 1 614,1
Koncernen Ytornet 376,6 236,9
Kommunalförbund 84,9 110,5
  
10,6 mkr avser återbetalning av premier från AFA. 
 

18,2 mkr avser Gymnasieförbundets reglering av 
pensionsutlösen.  
  
  
 

 
  
  
  
Not 2 Avskrivningar  
Koncernen  
Beloppet utgörs av Ystads kommuns avskrivningar 
på 124,5 mkr,  
Koncernen Ytornets avskrivningar 62,0 mkr samt 
Kommunalförbunden 2,8 mkr.  

  
Not 3 Skatteintäkter  
Koncernen 2015 2014
Kommunalskatt 1 160,4 1 108,1
Slutavräkning 2014 (2013) 1,2 0,2
Slutavräkning 2013 (2012) -2,2 -3,1
 1 159,4 1 105,2
  
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning  
Koncernen 2015 2014
Inkomstutjämningsbidrag 191,3 188,2
Strukturbidrag 3,0 3,0
Införandebidrag - 2,9
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -61,5 -58,9
Regleringsbidrag -1,1 6,6
Utjämningsavgift LSS -20,0 -20,2
Komp för höjda soc avg 2,1 -
Tillfälligt statsbidrag för 
mottagning av flyktingar 2,7 -
Kommunal Fastighetsavgift 55,5 53,7
 172,0 175,3

Kommunen  
Intäkter och kostnader är exklusive interna pos-
ter.  
I nettokostnaderna ingår vinst vid avyttring av 
anläggningstillgångar med 1,6 mkr.  
I kostnaderna ingår förändring av pensionsavsätt-
ning samt årets avgiftsbestämda ålderspension med 
34,5 mkr och kostnader för särskild löneskatt av-
seende dessa pensioner med 7,8 mkr. För pensions-
försäkringar avseende förmånsbestämd ålderspen-
sion mm har redovisats 6,8 mkr och löneskatt för 
dessa med 1,7 mkr. Pensionsutbetalningar till da-
gens pensionärer har redovisats med 26,6 mkr, för 
visstidspensioner 0,8 mkr samt löneskatt för dessa 
utbetalningar med 7,2 mkr  
9,5 mkr (2015) avser återbetalning av premier från 
AFAFörsäkring för kollektivavtalad sjukförsäkring 
och avgiftsbefrielseförsäkring avseende år 2004. 
 
 
 

Kommunen  
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka 
beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffnings-
värde samt nedskrivningar. Årets kostnad grundas 
på färdigställda investeringar t o m år 2015. 
 
  
  
Kommunen 2015 2014
Kommunalskatt 1 160,4 1 108,1
Slutavräkning 2015 (2014) 1,2 0,2
Slutavräkning 2014 (2013) -2,2 -3,1
 1 159,4 1 105,2
  
  
Kommunen 2015 2014
Inkomstutjämningsbidrag 191,3 188,2
Strukturbidrag 3,0 3,0
Införandebidrag - 2,9
Utjämningsavgift för   
kostnadsutjämning -61,5 -58,9
Regleringsbidrag/avgift -1,1 6,6
Utjämningsavgift LSS -20,0 -20,2
Komp för höjda soc avg 2,1 -
Tillfälligt statsbidrag för 
mottagning av flyktingar 2,7 -
Kommunal Fastighetsavgift 55,5 53,7
 172,0 175,3

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 
har periodiserats med en jämn fördelning från och 
med december 2015 till och med december 2016. 
Ystad har erhållit 34,8 mkr.  
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Not 5 Finansiella intäkter  
Koncernen 2015 2014
Ränta på utlämnade lån 0,3 0,3
Ränta på likvida medel 0,3 2,1
Utdeln aktier o andelar - 0,4
Dröjsmålsräntor 0,1 0,2
  
 0,7 3,0
  
Not 6 Finansiella kostnader  
Koncernen 2015 2014
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 38,6 45,3
Ränta på pensionsskuld 0,6 0,4
Övriga finansiella kostnader 0,6 0,7
 39,8 46,4
  
  
  
  
  
  
Not 7 Resultat före bokslutsdispositioner och skat-
ter  
Koncernen 2015 2014
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 30,3 29,6
Varav realisationsvinster netto -1,0 -6,3
  
  
Not 8 Ökning/minskning avsättningar  
Koncernen 2015 2014
Ingående värde 87,7 87,7
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 0,1 -0,1
   varav räntekostnad 0,6 0,3
   varav utbetalningar -1,9 -1,5
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök -0,7 -0,5
   varav räntekostnad 0,0 0,0
   varav utbetalningar -0,8 -0,8
Årets förändring särskild  
löneskatt -0,1 -0,3
Skatt obeskattade reserver mm 4,6 3,1
Utgående värde 91,6 89,9
  
Not 9 Avyttring anläggningstillgångar  
Koncernen 2015 2014
Reavinst/förlust vid avyttring av  
anl, fastigheter, mark etc 2,3 -6,3
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc -0,6 -
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 1,7 -6,3
  

  
Kommunen 2015 2014
Ränta på utlämnade lån 26,8 25,1
Ränta på likvida medel 0,1 1,8
Utdeln från koncernen Ytornet 11,0 14,0
Dröjsmålsräntor 0,1 0,1
Borgensavgifter 0,5 0,9
 38,5 42,0
  
  
Kommunen 2015 2014
Ränta på lång- och kortfristiga  
skulder 33,6 34,6
Ränta på pensionsskuld 0,5 0,4
Övriga finansiella kostnader 0,6 0,7
 34,7 35,7
  
Kostnader för upplupna räntor på långfristiga skul-
der uppgår till 12,8 mkr (14,5). Bokföring av intern 
ränta under byggnadstiden har minskat räntekost-
naderna med 4,4 mkr (5,7).  
  
  
  
Kommunen 2015 2014
Årets resultat enligt   
resultaträkningen 12,9 19,3
Realisationsvinster -1,6 -6,3
Justerat resultat 11,3 13,0
  
  
Kommunen 2015 2014
Ingående värde 29,7 31,0
Årets förändring exkl  
visstidspens etc 0,5 -0,3
   varav räntekostnad 0,4 0,3
   varav utbetalningar -1,4 -1,5
Årets förändring visstidspension  
o särskild avtalspension enl ök -0,7 -0,7
   varav räntekostnad 0,0 0,0
   varav utbetalningar -0,8 -0,8
Årets förändring särskild  
löneskatt 0,0 -0,3
  
Utgående värde 29,5 29,7
  
  
Kommunen 2015 2014
Reavinst/förlust vid avyttring av  
fastigheter, mark etc -1,2 -6,3
Reavinst/förlust vid avyttring av   
maskiner, inventarier etc -0,4 -
Reavinst/förlust vid avyttring av  
finansiella anl.tillgångar - -
 -1,6 -6,3
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Not 10 Försäljning av anläggningstillgångar  
Koncernen 2015 2014
Lantegendomar 0,0 0,0
Bostads- och affärshus 3,0 1,6
Verksamhetsfastigheter 0,0 1,7
Fastigheter för annan verk-
samhet 0,0 4,9
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 1,3 0,0
Aktier och andelar 0,2 2,5
 4,5 10,7

Not 11 Erhållna inv.bidrag o övriga inv.inkomster 
Koncernen  
0 mkr (2,2) av årets investeringsinkomster avser 
anslutningsavgifter.  
  
Not 12 Ökning/minskning långfristiga fordringar 
Koncernen 2015 2014
HBV, Husbyggnadsvaror - -
Uppskjuten skatt  -1,3 -
Minoritetsandel koncernintern  
utlåning -0,2 -2,2
Övriga - -

 
 -1,5 -2,2
  
Not 13 Mark, byggnader o tekniska anläggningar
Koncernen 2015 2014
Ingående anskaffn. värde 5 338,3 4 926,5
Omklassificering 6,9 76,4
Inköp under året 354,3 402,8
Försäljning/utrangering -11,7 -4,0
Nedskrivning -24,7 -2,5
Pågående arbeten -11,3 -60,9
Utgående ack anskaffn.värde 5 651,8 5 338,3
  
Ingående avskrivningar -1 769,3 -1 634,6
Omklassificering  
Försäljning/utrangering 6,5 1,4
Nedskrivning 16,4 0,8
Årets avskrivningar -149,9 -136,9
Utgående ack avskrivningar -1 896,3 -1 769,3
Utgående restvärde 3 755,5 3 569,0
  
  
  
  
  
  
  
  

Kommunen 2015 2014
Lantegendomar - -
Bostads- och affärshus 3,0 1,6
Verksamhetsfastigheter - 1,7
Fastigheter för annan verk-
samhet mm - 4,9
Maskiner, inventarier,   
transportmedel 1,0 -
Aktier och andelar - 0,7
 4,0 8,9

Kommunen  
0 mkr (2,2) av årets investeringsinkomster avser 
anslutningsavgifter.  
  
  
Kommunen 2015 2014
Ytornet AB -30,0 -150,0
AB Ystadbostäder  -65,0 -83,0
AB Ystads Saltsjöbad - -20,0
Ystads Energi AB -72,0 -50,0
Ystad Industrifastigheter AB -25,0 5,0
Ystads Teater AB -3,0 -4,5
Kommuninvest - -
 -195,0 -302,5
  
  
Kommunen 2015 2014
Ingående anskaffn. värde 3 386,1 3 084,0
Omklassificering - 3,1
Inköp under året 288,1 303,8
Försäljning/utrangering -2,6 -2,3
Nedskrivning -24,7 -2,5
  
Utgående ack anskaffn.värde 3 646,9 3 386,1
  
Ingående avskrivningar -1 194,3 -1 103,4
  
Försäljning/utrangering 0,9 0,4
Nedskrivning 16,4 0,8
Årets avskrivningar -103,0 -92,1
Utgående ack avskrivningar -1 280,0 -1 194,3
Utgående restvärde 2 366,9 2 191,8
  
Specifikation  
Markreserv 52,9 45,5
Verksamhetsfastigheter 1 069,5 1 007,2
Fastigheter affärsverksamhet 967,2 854,8
Publika fastigheter 203,7 208,8
Fastigheter annan verksamhet 71,4 73,3
Övriga fastigheter 2,1 2,2
Exploateringsmark - -
 2 366,9 2 191,8
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Not 14 Maskiner och inventarier  
Koncernen 2015 2014
Ingående anskaffn.värde 464,9 443,5
Inköp under året 63,4 33,3
Försäljning/utrangering/omklass -18,9 -11,9
Utgående ack anskaffn.värde 509,4 464,9
  
Ingående avskrivningar -318,3 -302,1
Försäljning/utrangering/omklass 18,1 11,7
Årets avskrivningar -28 -27,9
Utgående ack avskrivningar -328,2 -318,3
Utgående restvärde 181,2 146,6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Not 15 Värdepapper, andelar o bostadsrätter mm 
Koncernen 2015 2014
Aktier och andelar i:  
Kommuninvest 4,9 1,3
Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Finansiell leasing 4,8 6,6
Husbyggnadsvaror HBV för. 0,3 0,4
Övriga - -
  
 12,2 10,5
  
  
  
  
  

Not 16 Långfristiga fordringar  
Koncernen 2015 2014
Kommuninvest 5,3 5,3
Uppskjuten skatt  1,8 0,5
Minoritetsandel konernintern  
utlåning 7,2 7,0
Övriga 0,1 0,1
  
  
 14,4 12,9
  
Not 17 Kortfristiga fordringar  
Koncernen 2015 2014
Kundfordringar 86,0 84,7
Övriga kortfristiga fordringar 28,1 13,9
Interimsfordringar 80,9 61,7
 195,0 160,3
  

Kommunen 2015 2014
Ingående anskaffn.värde 196,4 188,3
Inköp under året 12,8 14,1
Försäljning/utrangering -2,1 -6,0
Utgående ack anskaffn.värde 207,1 196,4
  
Ingående avskrivningar -151,9 -144,4
Försäljning/utrangering 1,4 6,0
Årets avskrivningar -13,2 -13,5
Utgående ack avskrivningar -163,7 -151,9
Utgående restvärde 43,4 44,5
  
Specifikation:  
Maskiner 24,3 26,8
Inventarier 13,8 12,9
Byggnadsinventarier - -
Bilar, transportmedel 4,3 3,7
Konst 1,1 1,1
 43,4 44,5
  
  
Kommunen 2015 2014
Aktier och andelar i:  
koncernföretag 26,2 26,2
andra företag:  
Kommuninvest 4,9 1,3
Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 1,3 1,3
Sysav 0,9 0,9
Övriga 0,0 0,0
Finansiella leasingtillgångar 4,8 6,6
 38,1 36,3
  
*) Det bokförda andelskapitalet i Kommuninvest 
ekonomisk förening uppgår till 4 881 kkr. Efter 
insatsemmissioner uppgår Ystads kommuns totala 
andelskapital till 25 894kkr.  
  
  
Kommunen 2015 2014
AB Ystads Saltsjöbad 72,0 72,0
Ystadbostäder AB 534,0 469,0
Ystad Energi AB 247,0 175,0
Ystad Industrifastigheter AB 128,0 103,0
Ystads Teater AB 7,5 4,5
Ytornet AB 261,8 231,8
Kommuninvest 5,3 5,3
 1 255,6 1 060,6
  
  
Kommunen 2015 2014
Kundfordringar 63,3 61,4
Övriga kortfristiga fordringar 65,9 58,0
Interimsfordringar 135,4 99,8
 264,6 219,2
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Not 18 Eget kapital  
Koncernen 2015 2014
Ystads kommun 1 286,6 1 268,3
Koncernen Ytornet 200,7 182,9
Kommunalförbund 5,0 10,9
Summa 1 492,3 1 462,1
  
Ystad kommuns egna kapital är justerat med kon-
cernmässiga övervärden samt aktier i dotterbolag 
 
  
  
  
  
  
Not 19 Avsättningar  
Koncernen 2015 2014
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner 26,4 26,2
Avsättning för visstids-  
pensioner  2,3 3,1
Avsättning för särskild   
löneskatt 7 7,1
Avsättning för skatter 58,1 53,5
Summa 93,8 89,9
  
  
  
Not 20 Långfristiga skulder  
Koncernen 2015 2014
Lån i banker o kreditinst 2 374,0 2 222,3
Skuld för anslutningsavgifter 2,4 -
Skuld för investeringsbidrag 10,8 10,0
Investeringsfond 7,7 9,0
Skuld för exploateringsinkomster 3,0 3,1
Skuld finansiell leasing 4,8 6,6
Övriga långfristiga skulder  0,6
 2 402,7 2 251,6
  
Not 21 Kortfristiga skulder  
Koncernen 2015 2014
Leverantörsskulder 58,7 72,0
Övriga kortfristiga skulder 78,3 32,1
Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter 222,1 221,3
  
 359,1 325,4
  

  
Kommunen 2015 2014
Ingående värde 1 404,9 1 385,7
Årets resultat  12,9 19,3
 1 417,8 1 404,9
Varav av årets resultat:  
Kommungemensamt 5,7 11,6
Hamnfond 8,0 8,0
Social investeringsfond -0,8 -0,3
  
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat 
att avsätta 60,9 mkr av tidigare års resultat till 
resultatutjämningsreserv. Av årets resultat 2013 
avsattes 22,5 mkr till resultatutjämningsreserven.  
  
  
Kommunen 2015 2014
Avsättning för pensioner   
exkl visstid- och avtalspensioner* 21,5 21,0
Avsättning för visstids-  
pensioner 2 st (3) 2,2 2,9
Avsättning för särskild   
löneskatt 5,8 5,8
  
Summa 29,5 29,7
  
*Inkluderar from 2011 även förtroendevalda  
  
  
Kommunen 2015 2014
Lån i banker o kreditins 2 221,7 1 901,7
Skuld för anslutningsavgifter 2,4 -
Skuld för investeringsbidrag 10,8 10,0
Investeringsfond 7,7 9,0
Skuld för exploateringsintäkt 3,0 3,1
Skuld för finansiell leasing 4,8 6,6
  
 2 250,4 1 930,4
  
  
Kommunen 2015 2014
Leverantörsskulder 34,8 59,5
Övriga kortfristiga skulder 204,1 173,9
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 215,3 177,0
  varav tillfälligt flyktingbidr 32,1 -
 454,2 410,4
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Not 22 Pensionsförpliktelser mm  
Koncernen 2015 2014
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 507,9 536,9
Årets förändring    -32,8 -29,0
   varav räntekostnad 9,2 5,4
   varav utbetalningar -27,6 -29,2
Särskild löneskatt, KPA 115,3 123,0
Visstidspensioner 1,2 1,5
Särskild löneskatt, visstidspens 0,3 0,4
 591,8 632,8
  
  
  
  
  

  
Not 23 Privata medel  
Koncernen 2015 2014
25 kkr (53 kkr) förvaltas av Social  0,0 0,1
omsorg  
  
Not 24 Ej uppsägningsbara operationella leasingav-
tal överstigande 3 år  
Koncernen 2015 2014
Minimileaseavgifter  
  med förfall inom 1 år 24,9 23,6
  med förfall inom 1-5 år 70,8 68,7
  med senare än 5 år 26,6 38,6
  
  
  
  
  

Not 25 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser  
Koncernen 2015 2014
  
Egnahem och småhus 0,1 0,2
Föreningar 9,4 10,2
Kommuninvest 2 066,7 1 721,7
Övriga 2,7 2,8
Ställda säkerheter 0,2 23,7
 2 079,2 1 758,6
  

  
Kommunen 2015 2014
Ingående värde Pensions-  
förpliktelse KPA 493,2 522,2
Årets förändring  -18,1 -29,0
   varav räntekostnad 8,9 5,3
   varav utbetalningar -26,9 -28,5
Särskild löneskatt, KPA 115,3 119,7
Visstidspensioner  1,2 1,5
Särskild löneskatt, visstidspens 0,3 0,4
 591,8 614,8
  
Överskottsfondens utgående kapital är 2,5 mkr per 
151231.  

Aktualiseringsgrad för beräkningsunderlaget från 
KPA uppgår till 97,0 %  
  
  
Kommunen 2015 2014
25 kkr (53 kkr) förvaltas av Social  0,0 0,1
omsorg  
  
  

Kommunen 2015 2014
Minimileaseavgifter  
  med förfall inom 1 år 24,4 22,8
  med förfall inom 1-5 år 70,6 68,2
  med senare än 5 år 26,6 38,6
  
Leasingavgifter avser inventarier, maskiner samt 
fastigheter och redovisas som operationell leasing. 
Leasingkostnaden för operationell leasing för året 
uppgick till  25,0 mkr (22,1).  
Finansiell leasing redovisas i not 15.  
  
  
Kommunen 2015 2014
Koncerninterna 156,2 321,8
Egnahem och småhus 0,1 0,2
Föreningar 9,4 10,2
Kommuninvest 2 066,7 1 721,7
Övriga 2,6 2,7
   
 2 235,1 2 056,6

Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en soli-
darisk borgen såsom för egen skuld för Kommun-
invest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och fram-
tida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 
2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest eko-
nomisk förening har ingått likalydande borgensför-
bindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest eko-
nomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlem-
skommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande 
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regress-
avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlems-
kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels 
i förhållande till storleken på medlemskommuner-
nas respektive insatskapital i Kommuninvest eko-
nomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala för-
pliktelser till 325 621 mkr kronor och totala till-
gångar till 319 574 mkr. Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 2 614 mkr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 569 
mkr.
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Nämnd/styrelse/förvaltning Intäkt Kostnad Netto- Budget-
   kostnad avvik netto
Kommunstyrelse 356,8 -459,0 -102,2 9,0
- Överförmyndarnämnd 1,5 -4,2 -2,7 -0,1
- Ledning o Utveckling 41,4 -124,8 -83,4 4,2
- Hamn 40,5 -32,5 8,0 0,0
- Kommungemensamt 273,4 -297,5 -24,1 4,9
    
Barn- och utbildningsnämnd 317,8 -790,3 -472,5 -1,0
Gymnasienämnd 20,7 -145,6 -124,9 -
Kulturnämnd 4,5 -33,0 -28,5 -0,2
Myndighetsnämnd 4,1 -6,3 -2,2 0,8
Samhällsbyggnadsnämnd 479,5 -557,6 -78,1 5,1
Socialnämnd 211,0 -775,1 -564,1 -10,9
Revision - -1,3 -1,3 -
Summa  1 394,4 -2 768,2 -1 373,8 2,8
Finansiering 1 421,1 -34,4 1 386,7 4,5
Totalt 2 815,5 -2 802,6 12,9 7,3
    
    
    
 

Nämnd/styrelse/förvaltning Inkomst Utgift Nettoinv Budget-
    avvik netto
Kommunstyrelse - -26,2 -26,2 36,6
- Ledning o Utveckling - -8,8 -8,8 14,1
- Hamn - -17,4 -17,4 22,5
Barn- och utbildningsnämnd - -4,3 -4,3 1,5
Gymnasienämnd - - - -
Kulturnämnd - - - -
Myndighetsnämnd - - - 0,4
Samhällsbyggnadsnämnd 0,3 -266,6 -266,3 140,3
Socialnämnd - -4,1 -4,1 0,8
Finansiering - -3,6 -3,6 -
Summa 0,3 -304,8 -304,5 179,6
    
    
    
Årets största investeringar  (mkr)  
Utbyggnadsbehov Ystads ARV  -94,5  
Ystad Arena  -90,8 
Nedraby vattenverk  -29,8 
Energieffektivisering  -10,4  
Ospecificerat markköp  -7,5  
VA inom hamnområdet  -5,0  
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Resultaträkning, kkr    2015 2014
   
Verksamhetens intäkter           Not 1  83 424 75 641
   
Verksamhetens kostnader   Not 2  -62 849 -58 673
Avskrivningar   Not 3  -13 361 -13 383
Verksamhetens nettointäkt/kostnad    7 214 3 585
   
Finansiella kostnader  Not 4  -8 520 -7 237
   
Årets resultat före avsättning till investeringsfond  Not 5  -1 306 -3 652
                       Avgår till/minskar investeringsfond   1 306 3 652
   

   
Balansräkning, kkr    2015 2014
   
Tillgångar   
Anläggningstillgångar   Not 6  451 665 332 532
Omsättningstillgångar   Not 7  18 103 15 552
Summa tillgångar    469 768 348 084
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital     - -
Kortfristiga skulder   Not 8  6 811 14 936
Långfristiga skulder   Not 9  462 957 333 148
Summa eget kapital och skulder    469 768 348 084
   

   
Kassaflödesanalys, kkr    2015 2014
   
Årets resultat    -1 306 -3 652
Justering för av- och nedskrivningar    13 361 13 383
Vinst/Förlust avyttring av anläggningstillgångar    -98 
Medel till/från investeringsfond    1 306 3 652
   
Medel från verksamheten före förändring    13 263 13 383
av  rörelsekapital   
Ökning/minskning kortfristiga fordringar    -2 551 155
Ökning/minskning kortfristiga skulder    -8 125 5 406
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten    2 587 18 944
   
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar   -132 590 -57171
Försäljning av materiella anläggningstillgångar    194 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -132 396 -57 171
   
Förändring långfristig skuld    129 809 38 227
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    129 809 38 227
   
Årets kassaflöde    0 0
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Not 1  Intäkter   
Verksamhetens intäkter före avsättning till investeringsfond.    
    
Not 2  Kostnader   
Avser direkta kostnader samt utfördelade administrativa kostnader, såsom t ex kostnader för 
kundtjänst, ekonomiadministration samt kostnader för nämnd och förvaltningschef.  
 
Not 3  Avskrivningar   
  2015 2014
Totala avskrivningar  13 361 13 383
varav avskrivningar på anläggningar  13 242 13 335
varav avskrivningar på maskiner  32 32
varav avskrivningar på transportmedel  87 16
   
Not 4  Finansiella kostnader   
  2015 2014
Totala finansiella kostnader  8 520 7 237
varav kapitalkostnadsränta  8 162 6 942
övriga räntekostnader  358 295
   
Not 5  Årets resultat   
Årets resultat avseende VA-verksamheteten  ingår inte i kommuens totala resultat.   
Överskott resp underskott förs mot investeringsfonden.   
   
Not 6  Anläggningstillgångar   
  2015 2014
Ingående restvärde på anläggningstillgångar  332 532 288 744
Årets inköp  132 590 57 171
Årets avskrivnignar  -13 361 -13 383
Årets försäljning/utrangering  -96 -
Utgående restvärde på anläggningstillgångar  451 665 332 532
   
Not 7  Omsättningstillgångar   
  2015 2014
Kundfordringar   18 103 15 552
  18 103 15 552

Not 8  Kortfristiga skulder   
  2015 2014
Leverantörsskulder   5 547 13 876
Upplupna semesterlöner  829 697
Upplupna sociala avgifter  435 363
  6 811 14 936
Not 9  Långfristiga skulder   
  2015 2014
Investeringsfond  7 704 9 010
Intern skuld till kommunen   455 253 324 138
  462 957 333 148
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Område Ingående Löpande  Löpande  Resultat- Utgående
 balansvärde Intäkter Kostnader påverkan balansvärde
     
Öja by 0,2 - - - 0,2
Solviksvägen, Köpingebro -0,4 - - - -0,4
Källesjö nordost 0,4 - - - 0,4
V:a stadsdelarna, gemensamt 5,3 - - - 5,3
V:a stadsdelarna I (Hein) -0,7 - - - -0,7
V Sjöstaden I 2,4 0,1 -0,2 - 2,5
Källesjö nord 8,8 6,7 -0,9 - 3,0
Nybrostrand väster -4,2 3,8 -0,7 - -7,3
V Sjöstaden II 13,6 4,9 -0,5 - 9,2
Källesjö, Lilla Tvären 3:1 -0,5 - - - -0,5
Ubåten Edvinshem -0,7 - - - -0,7
Köpingebro Soldatvägen -0,8 - -0,2 - -0,6
HSB Lilla Tvären 1:3 -2,6 - - - -2,6
Köpingebro Junivägen -1,7 0,3 0,0 - -2,0
Fredriksberg 0,1 - - - 0,1
Löderup 2:22 Öster 0,0 - - - 0,0
Nybrostrand 19:10 mfl 6,3 - -0,6 - 6,9
Dammhejdan 0,2 - -0,1 - 0,3
Västra Sjöstaden III - - 0,0 - 0,0
Dammen 0,0 - - - 0,0
Källesjö hästgård -0,3 - - - -0,3
Diverse områden Ystad 0,0 0,0 - - 0,0
Diverse områden byar -0,1 - - - -0,1
Köpingebro Lachmans väg 1,3 - - - 1,3
Köpingebro Kamerala - - -0,3 - 0,3
Regementet Sandskogen 0,1 - - - 0,1
Daggkåpan (fd Willys) 2,8 - -0,1 - 2,9
Kokillen 0,0 - 0,0 - 0,0
Kåseberga - - 0,0 - 0,0
Svarte Pukan - - -0,1 - 0,1
Ö:a ind omr Startmotorn -1,7 0,2 -1,3 - -0,6
Malmörondellen 0,4 - - - 0,4
Äldre industrimark -8,1 - -0,2 - -7,9
Summa 20,2 16,0 -5,2 0,0 9,4
     
I exploateringsredovisningen hanteras de olika områdena som omsättningstillgång där årets löpande trans-
aktioner påverkar respektive områdes utgående nettovärde. Resultatpåverkan uppstår efter värdering. 
Se vidare under Redovisningsprinciper.     
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Finansiella nyckeltal, bolagen

Rapportering av finansverksamheten, kommunen
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Långfristiga skulder  
 
Låneportföljens storlek och sammansättning  
Bank /Kredit- Räntetyp Belopp Snitt-
institut (fast/rörligt) (kkr)  ränta
Handelsbanken Fast 30 000 2,61%
Nordea Rörligt 125 000 0,90%
Kommuninvest Fast 1 866 700 1,74%
Kommuninvest Rörligt 200 000 -0,01%
   
Summa  2 221 700 1,55%

Räntebindningstid   Räntebindningsstrategi  
   Normportfölj Andel 
Ränteförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2015-12-31
0 - 1 655 000 25% 50% 29%
1 - 3 863 700 10% 40% 39%
3 - 5 703 000 10% 40% 32%
5 - 7 0 0% 20% 0%
7 - 10 0 0% 20% 0%
Summa 2 221 700   100%

Kapitalbindningstid   Kapitalbindningsstrategi  
   Normportfölj Andel 
Kapitalförfall  Belopp  Andel förfall  
förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2015-12-31
0 - 1 655 000 0% 30% 29%
1 - 3 863 700 0% 40% 39%
3 - 5 703 000 0% 40% 32%
5 - 7 0 0% 40% 0%
7 - 10 0 0% 40% 0%
Summa 2 221 700   100%

Finansiella nyckeltal för dotterbolagen i koncernen Ytornet 2015 2014 2013 2012
Kommunalförbunden ingår ej.      
     
I/K-talet, dvs totala intäkter i förhållande till totala   1,12 1,11 1,08 1,04
kostnader      
     
Avkastning/omsättning, dvs resultat före boksluts-  10,7% 9,5% 6,9% 3,4%
dispositioner i förhållande till totala intäkter.      
     
Avkastning/eget kapital, dvs resultat före boksluts-  16,0% 14,6% 11,1% 5,4%
dispositioner i förhållande till totalt eget kapital.      
     
Finansnetto, dvs finansiella intäkter minus finansiella
kostnader.  -26,1 -28,3 -29,7 -38,4 
     
Soliditet, dvs totalt eget kapital i relation till totala 
tillgångar.  17,3% 16,8% 16,4% 16,5%

Handels-
banken 

30

Nordea 
125

Kommun-
invest       

2 066,7

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag 
(mkr)

Fast 
85%

Rörligt 
15%

Andelen fast respektive rörlig ränta
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Ystads kommun följer i allt väsentligt den Kom-
munala redovisningslagen (KRL) och tillämpar de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kom-
munal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgo-
dogöras 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 anskaff-
ningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar 
av inkomster och utgifter har skett enligt god redo-
visningssed.

Anläggningstillgångar - har i balansräkningen ta-
gits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för 
avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som 
investering uppgår till 50 kkr.

Anslutningsavgifter - redovisades i investeringsre-
dovisningen t o m 2014. 2015 har kommunen änd-
rat princip för redovisning av anslutningsavgifter 
för att anpassa redovisningen till Rådet för kom-
munal redovisnings rekommendation 18.1, ”Intäk-
ter från avgifter, bidrag och försäljningar”. Dessa 
avgifter redovisas från och med 2015 som långfris-
tig skuld, och i enlighet med matchningsprincipen 
intäktsförs sedan inkomsten succesivt i takt med att 
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive 
nyttjandeperioder. 

Avskrivningar – Avskrivning av materiella anlägg-
ningstillgångar görs för den beräknade nyttjande-
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaff-
ningsvärdet. Avskrivning påbörjas när tillgången 
tas i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs emellertid inga avskrivning-
ar.
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för 
respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs 
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.
Kommunen påbörjade under 2014 införandet av 
komponentavskrivning. Skolfastigheter, omsorgs-
fastigheter, förvaltningsfastigheter, fritidsanlägg-
ningar, hamnanläggningar, VA och avlopp, gator 
samt parker kommer att vara aktuella för kompo-
nentavskrivning. Aktiverade anläggningstillgångar 
från och med 2012 och tidigare ändras ej, såvida 
inte dessa utgörs av större flerårsprojekt som löper 
även efter 2012 års utgång, t ex etappindelade pro-
jekt.
Tillgångar med ett ursprungligt anskaffningsvärde 
på 5 mkr eller mer och som är anskaffade under 

2013 kommer att delas in i komponenter såvida 
väsentliga skillnader kan uppskattas. Det bokförda 
värdet vid bokslut 2014-12-31 kommer att utgöra 
utgångspunkt för fördelning på olika komponen-
ter. På detta sätt kommer även tillgångar anskaf-
fade under 2014, och som har aktiverats 2014 utan 
komponentindelning, att hanteras.
Investeringar med en utgift över 5 mkr som tagits 
i bruk under senare delen av 2014 har delats upp i 
komponenter, och påverkat 2014 års resultat.
Vid aktivering av anläggningstillgångar anskaffade 
2015 och därefter, och med ett anskaffningsvärde 
på 1 mkr eller däröver, ska en bedömning göras av 
huruvida det finns skillnader i förbrukning av till-
gångens betydande komponenter. Finns det sådana 
skillnader ska tillgången delas upp i komponenter 
vilka avskrivs separat.

Exploateringsredovisning - Exploateringsverksam-
hetens samtliga transaktioner handhas löpande 
i driftredo-visningen. I samband med tertialupp-
följningar samt årsbokslut förs nettot för respek-
tive exploateringsområde till balansräkningen som 
omsättningstillgång/skuld vilket innebär en match-
ning av intäkter och kostnader. I samband med 
detta bedöms och värderas det därmed uppkomna 
värdet för varje område av huvudansvarig. Vid in-
dikationer på större avvikelser sker erforderliga 
upp- eller nedskrivningar, med motsvarande re-
sultatpåverkan. Vid varje områdes slutredovisning 
förs eventuellt kvarstående över- eller underskott 
till kommunens resultaträkning. Under 2014 revi-
derade 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 på-
börjas. För att undvika stora svängningar i resul-
tatet periodiseras motsvarande belopp avseende 
exploateringsinkomsterna genom att en långfristig 
skuld bokas upp. Denna skuld löses sedan upp i 
samma takt som avskrivningarna. Under 2014 har 
Sjöborondellen hanteras enligt detta sätt.

Intern ränta under byggnadstid – På större investe-
ringar vilka ej färdigställts, har under året beräknats 
ränta med 2,5 %.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar – Re-
dovisningen av investeringsbidrag, VA-fond samt 
avfallsfond ändradess under 2012 så att Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendation nu följs. 
Investeringsbidrag och VA-fond redovisas som 
långfristig skuld och avfallsfond som förutbetald 
intäkt. 
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Jämförelsestörande poster – Som jämförelsestöran-
de betraktas poster som är sällan förekommande, 
och när de förekommer särredovisas dessa i not till 
respektive post i resultaträkningen.

Kapitalkostnader - består dels av rak avskrivning, 
det vill säga lika stora belopp varje år beräknat 
på objektens anskaffningsvärde och dels av intern 
ränta på bokförda värdet med 2,5 %. Avskrivnings-
tiderna för varje enskild investering bedöms utifrån 
trolig livslängd samt historiskt använda avskriv-
ningstider. Avskrivning och intern ränta påbörjas 
månaden efter färdigställande/ianspråktagande.

Leasingavtal – Finansiella leasingavtal redovisas 
som finansiella leasingtillgångar samt som långfris-
tig skuld. Ej uppsägningsbara operationella leasing-
avtal redovisas under ansvarsförbindelser.

Pensioner – intjänade fr.o.m. 1998 avseende av-
giftsbestämd ålderspension redovisas som kortfris-
tig skuld. Pensioner intjänade före 1998 redovisas 
som ansvarsförbindelse i enlighet med den kommu-
nala redovisningslagen. 
Utlösta visstidspensioner samt särskild avtalspensi-
on enligt överenskommelse återfinns i kommunens 
balansräkning som avsättning.  Ej utlösta viss-
tidspensioner redovisas som ansvarsförbindelse. 
Värdet av de ej utlösta förpliktelserna baseras på 
lönekostnad samt antal återstående månader tom 
personen uppnår 65 års ålder.
Pensionsförsäkring finns avseende förmånsbestämd 
ålderspension. Se vidare not 1.
Särskild löneskatt redovisas för samtliga kategorier. 
Kommunen använder pensionsmedlen för återlån i 
verksamheten.

Rättstvister – AB Ystads Saltsjöbad har pågående 
förhandlingar med Thage i Skåne AB gällande på-
byggnaden av SPA.

Kommunen har under 2015 haft en fortsatt dialog 
med SWECO kring felprojektering av Nedraby. 
SWECO har bestridit kommunens krav. Samhälls-
byggnadsnämnden har ännu inte fattat beslut om 
hur de ska gå vidare i frågan.

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 an-
ses ingå i koncernen motsvarande den andel Ystads 

kommun äger, betalar i medlemsavgift eller dylikt, 
se inledning –  kommunens organisation.
Den sammanställda redovisningen (för hela kon-
cernen) 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 inne-
bär att endast den ägda andelen av de direktägda 
bolagens tillgångs- och skuldposter respektive in-
täkts- och kostnadsposter har tagits med i sam-
manställningen. Motsvarande tillämpning av för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering har 
genomförts i moderbolaget Ytornet AB:s samman-
ställda redovisning.
Kommunens andel beträffande Gymnasieförbun-
det kan variera över tiden eftersom den baseras 
på Ystad kommuns andel av de totala medlemsav-
gifterna. För Räddningstjänstförbundet samt Mil-
jöförbundet baserades ägarandelen på respektive 
kommuns andel av förbundsavgifterna det första 
året. Avsikten är sedan att denna andel ska vara 
densamma under kommande år.

Semesterskuld - de anställdas fordran på kommu-
nen i form av sparade semesterdagar och okompen-
serad tid har skuldbokförts per den 31 december 
2015.

Skatteintäkter - kommunen följer Rådet för kom-
munal redovisnings rekommendation, vilket inne-
bär att slutavräkningen av skatteintäkterna ska be-
räknas efter SKL:s decemberprognos.

Sociala avgifter - har bokförts i form av procen-
tuella personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Pålägget uppgår till 38,46 % 
bestående av lagstadgade avgifter 31,42 %, avtals-
bestämda avgifter 0,21 % samt pensionskostnad 
6,83 %.

Återställande av deponi - Efter det att SYSAV till-
trätt avfallsanläggningen i Hedeskoga, har Ystads 
kommun inget ansvar för den sk avslutningsplanen, 
utan detta ansvar vilar på  SYSAV. Skulle, mot för-
modan, miljöproblem uppstå på grund av tidigare 
deponerat avfall, ansvarar den som deponerat av-
fallet för skador, åtgärder etc. Kommunens äldre 
soptippar är återställda sedan flera år tillbaka.
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