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Övergripande mål för Ystads Kommun

•	 Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande kommun för boende, företagande och besök
 *  Ystad är en företagsvänlig kommun
 *  Bostadsbyggandet håller en hög takt
 *  Framkomligheten inom kommunen samt till och från kommunen är mycket god
 *  De som bor, besöker och verkar i Ystad upplever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv  
 *  Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verksamheten
 *  Ystad är ett attraktivt turistmål
 *  Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund

•	 Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans
 *  Effektivitet och fokus på kärnverksamheter
 *  Skatten är oförändrad
 *  Ekonomin är i balans
 
•	 Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv
 *  Utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig del av verksamheten

•	 I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande
 *  Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald
 *  Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet präglar  
     omsorgen
 *  Ystads förskolor och skolor ger mycket god kunskap och utveckling i en trygg miljö

•	 Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare
 *  Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97%
 *  Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala 
     förhållanden på arbetsplaten
 *  Ystads kommuns medarbetare har rätt kompetens

•	 Finansiella mål
 *  Årets resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkterna
 *  Investeringarna ska till minst 50% finansieras av egna medel
 *  Det egna kapitalet ska inflationssäkras
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Fem år i sammandrag

 Budget Prognos Utfall Utfall Utfall
Resultaträkning (mkr) 2012 2011 2010 2009 2008 
Verksamhetens intäkter - 554,0 428,5 367,1 367,0 
Verksamhetens kostnader - - 1626,7 -1 451,4 -1 356,4 -1 322,8 
Avskrivningar -87,4 -78,4 -74,0 -68,7 -64,0 
Verksamhetens nettokostnad -1 176,8 -1 151,1 -1 096,9           -1 058,0        -1 019,8 
   
Skatteintäkter 1 197,2 1 181,2 1 155,6 1 087,5 1 070,3 
Finansnetto -7,7 0,0 2,6 8,9 -5,0 
Resultat före extraordinära poster 12,7 30,1 61,3 38,4 45,5
   
Extraordinära intäkter - - - - - 
  
Årets resultat 12,7 30,1 61,3 38,4 45,5 
   
 
Balansräkning (mkr)      
Anläggningstillgångar 2 440,1 2 321,9 2 023,8 1 926,3 1 874,2 
Omsättningstillgångar 315,0 313,4  321,6 371,8 253,3 
Summa tillgångar 2 755,1 2 635,3 2 345,4 2 298,1 2 127,5 
   
Eget kapital 1 315,0 1 301,5 1 240,2 1 201,8 1 156,3 
Årets resultat 12,7 30,1 61,3 38,4 45,5 
Summa eget kapital 1 327,7 1 331,6 1 301,5 1 240,2 1 201,8 
      
Avsatt till pensioner 18,0 17,9 17,8 17,7 17,8 
Summa avsättningar 18,0 17,9 17,8 17,7 17,8 
   
Långfristiga skulder 976,3 853,0 600,0 573,5 538,5 
Kortfristiga skulder 433,1 432,8 426,1 466,7 369,4 
Summa skulder 1 409,4 1 285,8 1 026,1 1 040,2 907,9 
  
S:a eget kapital och skulder 2 755,1 2 635,3 2 345,4 2 298,1 2 127,5 
   
Ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser  594,1 567,1 597,1 594,2 
Borgens- o övriga ansvarsförb.  - 1 091,6 1 108,4 876,1 
Leasingåtaganden  - 6,8 5,5 7,5 
   
Kassaflödesanalys        
Kassaflöde från den löpande verksamheten  91,0 71,7 271,5 60,4 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -238,4 -114,5 -164,9 -155,8 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  116,2 -10,6 78,8 -14,0 
Årets kassaflöde  -31,2 -53,4 185,4 -109,4 
   
Nyckeltal       
Soliditet i % 48 51 55 54 56 
Soliditet inkl pensionsåtaganden      
före 1998 i %  28 31 28 29 
Likviditet i % -27 -28 -24 -20 -31 
Låneskuld 997,3 853,0 600,0 573,5 538,5 
   
Skattesats 31,70 31,70 31,70 31,70 31,70 
   
Antal invånare 28 853 28 595 28 338 28 109 27 870 
Förändring +258 +257 +229 +239 +151 
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Vad används skattepengarna till?

Varifrån kommer pengarna?  
  
50 % skatter  
   
19 % hyror, arrende, taxor och avgifter  
  
18 % statliga, kommunala och   
         övriga bidrag  
  
12 % försäljning av tillgångar  
         och verksamhet
  
 1 % räntor  

Vad används pengarna till?  
  
43% personal  
  
30% köp av verksamhet  
  
20% tjänster, material och inventarier  
  
3% inkomst och kostnadsutjämning  
  
4% bidrag och räntor  

100 kronor i skatt till kommunen   
användes under 2010 så här….   
   
Kr Verksamhet  
38,2 Vård, omsorg: äldre, funktionshindrade   
29,1 Skolväsendet för barn- o ungdom  
12,8 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg  
5,5 Infrastruktur skydd mm  
4,6 Individ- och familjeomsorg                 
3,7 Kulturverksamhet   
2,7 Fritidsverksamhet  
1,5 Politisk verksamhet  
0,9 Kommunal vuxenutbildning  
0,5 Övrig utbildning  
0,5 Övriga verksamheter  

Skatter
50%

Räntor
1%

Försäljning
12%

Bidrag
18%

Hyror, taxor 
mm
19%

Personal
43%

Bidrag o 
räntor

4%

Kostnadsutj
3%

Tjänster, 
material mm

20%

Köp av 
verksamhet

30%
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OMVÄRLDSANALYS

Global ekonomi
För närvarande befinner sig världsekonomin i en uthål-
lig återhämtning efter några år av ekonomisk oro. Det 
förväntas bli några år med bra tillväxt i världen. Världens 
BNP växer med runt 4,5 procent per år, men tillväxten för 
Sveriges exportmarknader blir emellertid lägre, knappt 3 
procent.
Sedan årsskiftet har det varit stor dramatik i världen med 
uppror i Nordafrika och jordbävning i Japan med kärn-
kraftshaveri som följd. Den allmänna bedömningen är 
dock att världsekonomin påverkas relativt lite.
Motorn i världshandeln har under senare år varit tillväxt-
länderna. Den snabba tillväxten i Asiens tillväxtekonomier 
har redan tidigare varit en bidragande orsak till prisupp-
gång på råvaror och energi.
De asiatiska tillväxtländernas export har volymmässigt tre-
dubblats sedan sekelskiftet. Kina har nu stora handelsö-
verskott trots att även importen ökat kraftigt denna tid.
USA befinner sig i en återhämtningsfas som är ovanligt 
svag ur ett historiskt perspektiv. Därtill kommer den be-
svärliga budgetsituationen, vilket framöver kan komma 
att resultera i såväl nedskärningar som skattehöjningar. 
Det kan tyckas märkligt att världens rikaste land har ett 
stort behov av att låna från den fattigare omvärlden.
I Europa är bilden tudelad. Den tyska ekonomin och län-
derna i norra Europa har rejäl fart i återhämtningen efter 
den djupa konjunktursvackan som varit. I södra Europa 
brottas länderna med stora ekonomiska problem, vilket 
gör att EMU knakar i fogarna.

Nationell ekonomi
Utvecklingen framöver förväntas bli en period med relativt 
hög tillväxt de närmaste åren.

Den finansiella oron hösten 2008 och den därpå följande 
internationella konjunkturnedgången drabbade olika de-
lar av den svenska ekonomin olika hårt. Samtliga bran-
scher har nu återhämtat det fall som skett och befinner 
sig i stort sett på samma nivå som var innan fallet hösten 
2008.

Exporten har stor inverkan på industrins produktion och 
därigenom också på BNP, men framöver bärs tillväxten 
också i allt högre grad upp av inhemsk efterfrågan. In-
vesteringar ökar i snabb takt, framför allt bostadsinveste-
ringar, men även investeringar i många tjänsteföretag och 
i den offentliga sektorn har ökat. Däremot i industrin är 
det inte samma ökningstakt.
Hushållens konsumtionsutgifter ökar i mycket snabb takt. 
Stigande räntor och ökade ränteutgifter beräknas inte 
stoppa hushållens konsumtion i år eller nästa år.

Arbetsmarknad
I absoluta tal är antalet sysselsatta uppe i samma nivå som 
innan finanskrisen slog till 2008.
Antalet personer i arbetskraften har ökat, så arbetslöshe-
ten som är en procentuell del av arbetskraften är inte på 
samma nivå som 2008. 
Under 2012 förväntas arbetslösheten vara fortsatt hög.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Öppen
arbetslöshet
i %

8,4 7,5 6,9 6,4 6,1 5,8

Källa: SKL

Sysselsättningsgraden, som är antalet sysselsatta i för-
hållande till befolkningen, är inte heller ikapp nivån från 
2008.
Indikatorer som antalet lediga platser, antalet varslade och 
konjukturinstitutets konjukturbarometer pekar mot en 
stark efterfrågan på arbetskraft den närmaste perioden. 
Sysselsättningen kan därmed fortsätta att växa. I absoluta 
tal ökar sysselsättningen mest inom privata tjänstenäring-
en och procentuellt inom byggbranchen.
På längre sikt spelar utbudet av arbetskraft en större roll 
än efterfrågan när det gäller sysselsättningsutvecklingen. 
Via lönebildningen förväntas lönenivåerna anpassas så att 
arbetsutbudet också resulterar i sysselsättning.

Ränta och inflation
Riksbanken höjde reporäntan fyra gånger under 2010 
till 1,25%. Bakgrunden till höjningarna är att stabilisera 
inflationen kring målet på 2% samt motverka fortsatt 
utlåning till hushållen. I februari 2011 höjde Riksbanken 
som väntat räntan till 1,50% och ytterligare en höjning 
till 1,75% kom i april. I december 2011 förväntas räntan 
ligga på 2,50% och i december 2012 på strax över 3%. 
Inflationen har i Sverige stigit med i genomsnitt 1,2 pro-
cent under 2010. Inflationstakten har succesivt ökat och 
i april 2011 var den 3,3 procent. Uppgången beror till 
stor del på ökade boendekostnader inkluderande ökade 
ränte- och elpriser.
Inflationen mätt med KPI väntas stiga till 2,8 procent mot 
slutet av 2011. Uppgången i KPI-inflationen beror främst 
på att kostnaderna för boende ökar när reporäntan höjs. 
På längre sikt, när reporäntan har nått mer normala ni-
våer, bedöms även KPI-inflationen ligga strax över målet 
på 2 procent.

Procentuell 
förändring 
(årsgenom-
snitt) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
KPI 1,2 2,8 2,5 2,4 2,2 2,1

Källa: SKL
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Det kommunala skatteunderlaget
Skatteunderlagstillväxten förväntas ligga stabilt på unge-
fär 4 procent per år för åren 2012 - 2015, men de olika 
delarna i skatteunderlaget förändras i olika takt. Syssel-
sättningsökningen förväntas succesivt avta, men däremot 
får löneökningar istället en större betydelse för skatteun-
derlagstillväxten. När den automatiska balanseringen av 
det allmänna pensionssystemet i stort sett upphör ger 
ökade pensioner åter ett positivt bidrag till skatteunder-
laget.

Utveckling av skatteunderlaget (procentuell förändring)
2010 2011 2012 2013 2014

Nominellt 2,1 2,8 4,2 4,2 4,2

Realt 0,7 2,2 1,7 1,7 1,4

Källa: SKL

Kommunernas ekonomi
Kommunerna hade ett rekordhögt resultat 2010. 
Under början av 2009 såg det mörkt ut men redan under 
hösten förbättrades utsikterna för svensk ekonomi snabbt 
och svackan som uppstod blev kortare än förväntat.
Statens konjukturstöd som beslutades under 2009 bidrog 
mest till att stärka resultatet för kommunerna och nästan 
alla klarade balanskravet för 2010.
En stark tillväxt av skatteunderlaget och positiv skatteav-
räkning från 2010 bidrar till att även 2011 ser ut att bli ett 
år med gott resultat. Avvecklingen av konjukturstödet och 
ökade kostnader gör att resultatet inom kommunsektorn 
därefter faller. Kommunerna måste ha en fortsatt åter-
hållsamhet under de kommande åren, trots att skatteun-
derlaget utvecklas starkt. Efter 2011 beräknas inte kom-
munsektorn klara kravet på god ekonomisk hushållning. 
På längre sikt krävs höjda statsbidrag för att upprätthålla 
positivt resultat inom kommunsektorn.

Utredning av balanskravet
Regeringen har tillsatt en utredare som ska se över hur 
man kan främja en stabil kommunal verksamhet över 
konjunkturcykler. Enligt direktiven ska utredaren se över 
balanskravet, regelverket i den kommunala redovisningen 
samt hur man kan stabilisera intäkterna över en konjunk-
turcykel. 
Idéer finns om att bilda en kommunal stabiliseringsfond 
som antagligen blir utformad som en slags ”garanti” som 
utlöses vid en kraftig negativ störning av skatteunderla-
get. Finansieringen kan antingen ske via en årlig avgift 
eller med minskade statsbidrag. Utredningen har mest 
fokus på god ekonomisk hushållning och en nationell 
styrning och reglering. Fonden ska vara ett komplement 
till den lokala hanteringen som sker i kommunerna idag. 
Svårigheter som finns är bla hur beräkningsgrunderna ska 
vara, när man ska få del av fonden, juridiska frågor kring 
kommunernas självstyre osv. Den 15 september 2011 ska 
utredaren redovisa sitt förslag.

Kommunala utjämningssystemet
Utjämningssystemet har som huvudsyfte att skapa likvär-
diga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och 
landsting att tillhandahålla sina invånare service oberoen-
de av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader.
Regeringen beslutade 2008 att tillsätta en kommitté med 
uppgift att utvärdera och utreda systemet för kommunal-
ekonomisk utjämning. Kommittén har antagit namnet 
Utjämningskommitten.08.
Betänkande har lämnats under april 2011.
Det kommunala utjämningssystemet har utretts flera 
gånger tidigare men det unika denna gång är att kom-
mittén är helt enig i sina förslag, bedömningar och över-
väganden. Inga reservationer eller särskilda yttranden har 
avgivits. Man har haft fokus på att styrka samband med 
hög signifikans och förklaringsgrad på de olika delarna 
av systemet. Förändringarna föreslås införas från år 2013 
och ger betydande ekonomiska konsekvenser för enskilda 
landsting och kommuner. För Ystads del är de föreslagna 
förändringarna marginella.

Ekonomiska utvecklingen framåt
De kommande åren står kommunerna inför stora utma-
ningar. De demografiska förändringarna kräver att kom-
munerna måste göra omställning och omprioritera mellan 
olika verksamheter. 

Ekonomisk översikt/Omvärldsanalys/Budgettförutsättningar
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BEFOLKNING
Vid årsskiftet 2010/2011 uppgick antalet invånare i 
Ystads kommun till 28 338. Folkmängden ökade under 
2010 med 0,8% (2009 var ökningen 0,9%). Ökningen 
innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1% i 
genomsnitt årligen, inte uppnås för året. Den genomsnitt-
liga ökningen under den senaste 10-årsperioden har varit  
210 personer (0,8%).
Ökningen av befolkningen i kommunen med 0,8% under 
2010 kan jämföras med ökningen i Skåne län på 1,0%. I 
landet som helhet var ökningen 0,8%.

Under 2010 föddes 263 barn. Antalet avlidna under året 
var 329. Detta innebär att kommunen har ett födelseun-
derskott.
Under året flyttade 1 500 personer till kommunen och 
1 205 från kommunen, vilket innebär ett överskott på 295 
personer. Kommunen har under flera år haft relativt stort 
inflyttningsöverskott.
Första kvartalet 2011 visar på en befolkningsminskning 
där orsakerna är följande:
•	 Svag befolkningsökning från hösten 2010 som inte 

märktes då på grund av stark ökning under första 
halvåret 2010

•	 Kraftig ökning av antalet döda från fjärde kvartalet 
2010

•	 Negativt flyttningsnetto som är den huvudsakliga or-
saken till resultatet där orsaken möjligtvis kan vara 
att stora barnkullar från början av nittiotalet nu har 
lämnat kommunen för vidare utbildningar och ar-
bete.

Det är viktigt att kommunen som boendeort är fortsatt 
attraktiv så att invånarantalet ökar på grund av inflyttning.
Från 2010  beräknas folkmängden öka med drygt 1 150 
personer till cirka 29 500 kommuninvånare 2015. Ök-
ningen per år varierar mellan 168 och 287. Målsättningen 
om en procents årlig befolkningsökning uppnås om prog-årlig befolkningsökning uppnås om prog- befolkningsökning uppnås om prog-
nosen blir verklighet. Prognosen bygger på att ca 250 bo-
städer byggs per år. 

I likhet med övriga kommuner i landet förväntas genom-
snittsåldern öka under perioden. Landets genomsnittsål-
der beräknas öka från 41 år till 42 år. I kommunen beräk-
nas genomsnittsåldern öka från 45 år till 46 år. Genom-
snittsåldern i kommunen 2010 är cirka 4 år högre än i 
riket. Vid prognosperiodens slut är snittåldern också cirka 
4 år högre än i riket.

Andelen pensionärer är högre än riket, 24,2 procent av 
befolkningen i Ystads kommun är 65 år eller äldre (2010) 
jämfört med 18,5 procent i riket.
Gruppen 0-5 år ökar under hela perioden liksom barn i ål-
dern 6-12 år. Gruppen 13-15 år minskar fram till och med 
2012 för att därefter öka igen. De stora barnkullarna från 
början av 90-talet avslutade gymnasieskolan under 2009. 
Därefter sker årliga minskningar i denna åldersgrupp un-
der hela perioden. Först efter periodens slut kommer ny 
ökning.

Bland de äldre förväntas främst åldersgrupperna 65-79 år 
öka betydligt under perioden. Ökningen i denna ålders-
grupp blir 805 personer under planperioden.  Ökningen 
(85 personer under perioden) inom gruppen över 80 år 
kommer särskilt att öka behoven inom äldreomsorgen. 

Behov av utökad kommunal verksamhet är påtaglig inom 
framförallt förskolan och äldreomsorgen. Även inom 
grundskolan sker årlig ökning från 2010. Den totala ök-
ningen av grundskoleelever är 240 personer under bud-
get/planperioden (2010-2015). Antalet elever i gymnasie-
skolan har nått sin topp under 2008/2009 och därefter 
sker drastisk minskning. 
Fortsatt relativt höga födelsetal gör att barnomsorgen fylls 
på med större barnkullar. Handikappomsorgen förväntas 
också fortsätta att öka.

För att på ett resurseffektivt sätt kunna hantera det ökade 
behovet av barn- och äldreomsorg krävs stor anpassnings-
förmåga av ekonomiska resurser och inte minst personal. 
Det är av stor betydelse hur väl man lyckas göra rätt prio-
riteringar mellan kommunens olika verksamheter.

Befolkningsprognoserna måste följas noga för att ha en 
beredskap att anpassa verksamheterna utifrån de skiftan-
de behoven. En stor utmaning är gruppen 16-19 år som 
minskar kraftigt de närmaste åren.
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Skatte- och nettokostnadsutveckling i förhållande 
till föregående år
Skatteintäkterna är beräknade helt i enlighet med SKL:s  
prognoser. Mellan åren 2011 och 2012 ökar skatteintäk-
terna med 16 mkr (+1,4%). Intäkterna beräknas öka mel-
lan 2012 och 2013 med 3,9%, mellan 2013 och 2014 
med 3,7% och mellan 2014 och 2015 också med 3,7%. 
I skatteberäkningarna ingår en årlig befolkningsökning 
med mellan 0,6 – 0,8%. 

Ökningen av nettokostnaderna är högre än ökningen 
av skatteintäkterna för åren 2012 och 2013, vilket 
är oroande. Först 2014 ökar skatteintäkterna mer än 
nettokostnaderna. För att bibehålla en god ekonomi i 
kommunen är det viktigt att utvecklingen av skatteintäk-
terna följer nettokostnadsutvecklingen.

Finansnettots utveckling
Finansnettot som presenteras i diagrammet nedan är i 
stora delar ett negativt finansnetto d v s räntekostnaderna 
för lån och andra skulder överstiger ränteintäkterna för 
likvida medel och andra räntebärande tillgångar.
2010 innebar positivt finansnetto på grund av dels nyupp-
låning i begränsad omfattning och dels den fortsatt låga 
räntenivån. För 2011 prognostiseras ett nollresultat. Kom-
munens räntekostnader överstiger inte ränteintäkterna.
Från 2010 infördes koncernbank som vidareutvecklas allt 
eftersom bolagen behöver nya lån. Detta innebär att all 
nyupplåning inom koncernen sker av kommunen. Lån för 
bolagens behov vidareutlånas därefter. 
Vidstående diagram visar endast effekterna av kommu-
nens finansiella kostnader för det ”egna” upplåningsbe-
hovet.
Under hela perioden 2012 – 2015 prognostiseras nega-
tiva finansnetton. Detta är resultatet av höga investerings-
volymer med hög nyupplåning. Beräkningarna bygger på 
en räntenivå för nyupplåning som med 1,0 procentenhet 
överstiger prognostiserad reporänta. Genomsnittlig ränte-
nivå i beräkningarna är:
2011 : 2,75%
2012 : 3,5%
2013 - 2015 : 4,5%.
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Övergripande finansiella mål
Talen i diagrammen avser verkliga resultat för 2010. För 
2011 är det prognostiserat resultat per 2011-04-30.
För åren 2012 – 2015 på budget respektive plan.

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

Utfall och prognos:

Slutsats: Målet uppnås inte något år under budget/plan-
perioden.

Mål 2: Investeringarna ska till minst 50% finansieras med 
egna medel.

Utfall och prognos:

Slutsats: Den höga investeringsvolymen och den höga 
upplåningen innebär att målet uppnås först de två sista 
åren i planperioden.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall och prognos:

Slutsats: Det ekonomiska resultatet under budget/planpe-
rioden innebär att kommunens tillgångar minskar då den 
procentuella förändringen är lägre än förväntad inflation. 
Denna relation gäller samtliga år. 

Sammanfattning:
Av de tre övergripande ekonomiska målen är det inget mål 
som uppnås under hela perioden. Endast egenfinansie-
ring av investeringarna uppnås under två år. Det är viktigt 
att ”hålla” i ekonomin även fram över, så att kommunen 
även framledes svarar för en god ekonomisk hushållning 
med invånarnas skattemedel. Resultaten innebär att man 
närmar sig en skattehöjning.
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Budgetprocessen
Kommunfullmäktiges beslut kring budget och faststäl-
lande av skattesatsen fattas i juni. Efter kommunfullmäk-
tiges behandling av budgeten vidtar nämndernas arbete 
med fördelning av respektive förvaltnings internbudget. 
Nämndernas beslutade internbudgetar ska inlämnas till 
ekonomiavdelningen den 1 december för redovisning i 
kommunstyrelsen.

Budgetförutsättningar och antaganden
Utgångspunkten för arbetet med 2012 års budget, plan 
2013 – 2015, har varit ekonomiplanen för 2012 – 2014 i 
2011 års budget.

Skatteintäkter
Efter en kraftig ökning av skatteunderlaget för 2010, 
både i nominella termer och justerat för pris- och löneök-
ningar, prognostiseras en kraftig minskning för åren 2011 
och 2012. Huvudsakliga orsaken är avvecklingen av kon-
junkturstödet. 
Återhämtningen på arbetsmarknaden innebär att arbe-
tade timmar ger ett relativt stort positivt bidrag till skat-
teunderlaget hela perioden. En stor del av skillnaden 
i arbetade timmar mellan 2010 och 2011 beror på den 
uppgång som skedde under senare delen av 2010 och 
som ger ett stort ”överhäng” in i 2011. Sysselsättnings-
ökningen väntas därefter succesivt avta, vilket leder till att 
den bidrar mindre till skatteunderlagstillväxten framöver. 
Det motverkas delvis av att löneökningstakten förutses 
stiga efter hand som situationen på arbetsmarknaden 
blir stramare. När den automatiska balanseringen av det 
allmänna pensionssystemet i stort sett upphör att hålla 
tillbaka pensionsinkomsterna efter 2011 ger dessutom 
ökande pensioner åter ett positivt bidrag till skatteunder-
laget.
Sammantaget innebär utvecklingen att skatteunderlaget 
växer i relativt normal takt från och med 2011.
I reala termer växer skatteunderlaget i god takt hela pe-
rioden. Detta innebär att skatteintäkterna räcker till mer, 
med avseende på kommunens egna kostnadsökningar. 
Detta är delvis en effekt av ökad sysselsättning. Det är 
också en effekt av en snabb ökning av pensionsinkoms-
terna när den automatiska balanseringens bromseffekt i 
stort sett upphör efter 2011. Det blir också ett realt till-
skott från löneökningar eftersom lönerna beräknas stiga 
mer än priset på varor och tjänster.
Det är Sveriges Kommuner och Landstings skatteprognos 
från 2011-05-05 som ligger till underlag för beräkning av  
kommuns skatteintäkter. I förbundets prognos görs be-
dömningen att 2012 års skatteunderlag kommer att öka 
med 3,5%, 2013 med  4,0%, 2014 med 3,8% samt 2015 
års underlag ökar med 3,7%. Prognosen bygger på en 
befolkningsökning årligen på mellan 0,6 – 0,8 %.

Utjämning av LSS-kostnader
Enligt det nationella utjämningssystemet för LSS (Lagen 
om stöd och service till funktionshindrade) ska kommu-
nen  2011 betala 26,9 mkr i avgift till det nationella ut-
jämningssystemet. 
Hur mycket kommunen ska betala i avgift under komman-
de år är osäkert. Enligt preliminära uppgifter kring 2012 
års utjämning ska kommunen betala 18,6 mkr till utjäm-
ningssystemet, vilket i så fall innebär en kraftig minskning 
av avgiften från tidigare år (-8,3 mkr). Uppgiften är högst 
preliminär och hänsyn till denna kraftiga minskning har 
inte tagits i samband med skatteberäkningarna för pe-
rioden.

Löneökningar
De flesta av kommunens avtalsområden löper ut 2012-
03-31 Medel för löneökningar från 2012-04-01 finns 
budgeterade i kommunfullmäktiges anslag för oförut-
sedda behov. 

Preliminära uppgifter avseende arbetsgivaravgifter inne-
bär en ökning av avgiften för tjänstegrupplivförsäkring 
(TGL-KL) med 0,1% från 2012. Övriga avgifter beräknas 
vara samma som tidigare år.

Oförutsedda behov
I anslaget för oförutsedda kostnader finns 0,5 mkr budge-
terat för kommunstyrelsen för 2012. Från 2013 finns 1,5 
mkr avsedda för kommunstyrelsen. I kommunfullmäkti-
ges anslag för oförutsedda behov ligger bland annat be-
räknade löneökningar för 2012-2015 inklusive kompen-
sation till alternativa driftsformer. 

Prisökningar
Inflationen (KPI) för år 2012 förväntas (enl SKL)  bli 2,5%. 
För år 2013 beräknas inflationen till 2,4%, 2014 till 2,2% 
och 2015 förväntas en ökning av KPI med cirka 2,1 %. 
Resultaten för 2013-2015 innehåller nettokostnadsök-
ningar med cirka 0,5% årligen. Observera dock att dess-
utom ges kompensation för löneökningar enligt centrala 
överenskommelser.

Internränta
Internräntan används i huvudsak för att beräkna kommu-
nens kapitalkostnader, i syfte att visa den genomsnittliga 
finansieringskostnaden för aktiverade investeringar. In-
ternräntan för år 2012 har fastställts till 4,2%, enligt re-
kommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.

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

Ekonomisk översikt/Omvärldsanalys/Budgettförutsättningar
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Investeringar
Investeringstakten har under många år varit mycket om-
fattande. Behovet av investeringar är fortsatt stort. Inves-
teringsbudgeten uppgår totalt för 2012 till 244,8 mkr, 
184,7 mkr 2013, 81,8 mkr 2014 och 75,7 mkr 2015. 
Egenfinansieringsgraden ligger för dessa år mellan 41 och 
100%. Målet om 50% egenfinansiering av investering-
arna uppnås från 2013. Exkluderas nettoinvesteringarna i 
de affärsdrivande verksamheterna uppgår de årliga inves-
teringarna till mellan 163,8 och 28,7 mkr. Egenfinansie-
ringsgraden exklusive affärsdrivande verksamheter ligger 
då klart över målsättningen 50%. Fyra större investerings-
områden kan identifieras; ombyggnad av Österporthallen 
och nybyggnation av badhus (sammanlagt 240 mkr un-
der perioden 2010 - 2013), ombyggnad av Nedraby vat-
tenverk (sammanlagt 110 mkr 2010-2013), utbyggnader 
av avloppsreningsverket (65 mkr under perioden 2010 – 
2013) samt hamninvesteringar (160 mkr 2012-2015). 

De tidigare årens omfattande investeringar har till stor del 
finansierats med externa lån. Kommunens totala lång-
fristiga låneskuld uppgick per 2011-04-30 till 763,0 mkr. 
Beloppet inkluderar medel som genom koncernbanken 
upptagits för vidareutlåning till kommunens bolag. Kom-
munens totala låneskuld, exkluderad med vidareutlåning 
till bolagen, är 511,2 mkr per 2011-04-30.

Planerade investeringar för åren 2012 till 2015 medför 
att låneskulden under perioden ökar med 160,5 mkr. Vid 
utgången av 2015 beräknas låneskulden uppgå till cirka 
950 mkr, (exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner). 
Räntan är fortfarande relativt låg. Riksbanken har dock 
hittills under 2011 höjt styrräntan vid två tillfällen under 
året till totalt 1,75 procent. Riksbankens prognos för repo-
räntan är ökning till 2,5 procent för första kvartalet 2012 
och därefter succesivt till 3,6 procent för första kvartalet 
2014. 
Omvärldskonjunkturen, andra centralbankers penning-
politiska inriktning och kronans värde förefaller ha fått 
ökad tyngd i Riksbankens beslut. Med tanke på låneskul-
dens storlek är det betydelsefullt att följa svängningarna 
på räntemarknaden. För att minska påfrestningarna på 
kommunens ekonomi är det betydelsefullt att framöver 
minska upplåningen och helst amortera på skulden. Ur 
ett generationsperspektiv är det också angeläget att nu-
varande generation inte vältrar över skuldbördan och be-
talningsansvaret på nästkommande generationer. 

Pensionsskuld
Kommunens totala pensionsskuld uppgick 2011-04-30 till 
622,6 mkr, varav 594 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det 
innebär att ca 95% ligger utanför balansräkningen. Ur ett 
riskperspektiv är det viktigt att beakta denna pensions-
skuld eftersom några medel inte finns fonderade för att 
möta de betalningar som kommer att uppstå när skulden 
ska regleras. I samband med att många kommunanställda 
går i pension de närmaste 10 åren kommer pensionsutbe-
talningarna att öka. 

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska utveckling styrs av ett stort an-
tal faktorer. Vissa kan påverkas genom kommunala be-
slut, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. I 
nedanstående tabell framgår hur olika händelser var för 
sig påverkar kommunens ekonomi. Härigenom får man 
en uppfattning om hur känslig kommunens ekonomi är 
för ändrade betingelser.

Resultateffekt, +/- mkr
1 kr förändring av kommunalskatten 48,7 
1 % löneförändring 7,5 
1 % prisförändring 4,5 
1 % avgiftsförändring 1,0 
10 mkr förändrad upplåning 0,4
1 % förändrad kort ränta 2,5 
1 % förändring av generellt statsbidrag 1,6

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

Ekonomiska läget 2011
Enligt den ekonomiska uppföljningen per 2011-04-30 
förväntas resultatet för 2011 bli ett överskott på 30,1 
mkr. Detta motsvarar en positiv avvikelse i förhållande till 
budget på cirka 29,3 mkr. Den positiva budgetavvikelsen 
återfinns i huvudsak inom Finansiering och Kommunge-
mensam verksamhet, totalt 34 mkr. Det fortsatt låga rän-
teläget och låga avtalsförsäkringarna är en av förklaring-
arna. Stor positiv avvikelse förväntas av skatteintäkterna, 
+34 mkr.
Prognosen för pensionskostnader är ett underskott med 
9,0 mkr som till största delen beror på kostnader för perso-
nal inom gymnasieskolan där utbetalningar  sedan början 
av 2000-talet felaktigt belastat Sydskånska Gymnasieför-
bundet. Kommunen belastas dels med ett engångsbelopp 
och dels med ökade månatliga utbetalningar.

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas 
sammanlagt uppgå till -4,7 mkr. Socialnämnden beräknar 
negativ avvikelse med -2,8 mkr. Samhällsbyggnadsnämn-
den beräknar -0,7 mkr. I Samhällsbyggnadsnämndens 
prognos ingår reavinster för försålda fastigheter med 0,8 
mkr. Kommunstyrelsen beräknar negativ avvikelse med 
-1,2 mkr och Överförmyndarverksamheten med -0,4 mkr. 
Barn- och Utbildningsnämnden förväntar nollresultat lik-
som Kultur-  och Myndighetsnämnderna. 
Endast inom Hamnverksamheten förväntas positiv avvi-
kelse mot budget, 0,4 mkr.
Det är nödvändigt med fortsatta effektiviseringar och 
rationaliseringar av kommunens verksamheter för att bi-
behålla balans i ekonomin. Det är också viktigt att hålla 
greppet om kostnadsutvecklingen och vara vaksam på 
befolkningsförändringar och andra omvärldsfaktorer som 
påverkar den kommunala verksamheten. Ekonomin måste 
vårdas genom fortsatt arbete med kostnadskontroll, strikt 
budgetdisciplin, noggrann uppföljning och utvärdering. 

Ekonomisk översikt/Omvärldsanalys/Budgettförutsättningar
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God ekonomisk hushållning
Inför framtiden är det nödvändigt att bibehålla och säker-
ställa en god ekonomisk utveckling. Kommunallagen stäl-
ler krav på god ekonomisk hushållning. Kommunen ska 
ha en god ekonomisk hushållning genom att kommunens 
resurser används kostnadseffektivt och ändamålsenligt i 
verksamheten utifrån de demografiska förutsättningarna. 
Grundtanken bakom god ekonomisk hushållning är att 
dagens medborgare ska finansiera sin egen kommunala 
välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat 
ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generatio-
ner. Nuvarande generation ska inte överföra några oba-
lanserade kostnader eller skulder till kommande genera-
tioner. Det förutsätter överskott över tiden, för att bland 
annat trygga framtida investeringar, klara framtida pen-
sionsförpliktelser, skapa utrymme för att betala räntor på 
lån och som buffert för oförutsedda händelser.  

Kommunallagen anger vidare att kommuner och lands-
ting ska besluta om finansiella mål som dels ska definiera 
vad god ekonomisk hushållning är i den egna organisatio-
nen och dels ska vara styrande för den ekonomiska plane-
ringen/utvärderingen. Regelverket ska ge en tydlig signal 
till kommuner och landsting vad som i ett överblickbart 
tidsperspektiv är lägsta godtagbara resultatnivå för att 
vara förenligt med god ekonomisk hushållning. Budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 
Den schablon som blivit kännetecken för god ekonomisk 
hushållning är ett överskott motsvarande 2 procent av in-
täkterna från skatter och generella statsbidrag. Kommu-
nerna ska inte bara anta finansiella mål utan också verk-
samhetsmål i budgeten som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Vid sidan om rent ekonomiska 
och finansiella överväganden är det viktigt att betona att 
begreppet god ekonomisk hushållning även avser en god 
verksamhetshushållning. Här ingår att verksamheten ska 
bedrivas kostnadseffektivt och vara anpassad till efterfrå-
gan, behov, politiska prioriteringar och ändamålsenlighet. 

Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är 
bindande vad avser såväl ramar som mål och riktlinjer. 
Finansiella mål finns för att betona att ekonomin är en 
restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamheten 
ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om 
detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlin-
jerna inte helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mel-
lan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/
nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte 
överskrids. 
God ekonomisk hushållning kan anses vara uppnådd för 
Ystads kommun när såväl de finansiella målen som hu-
vuddelen av verksamhetsmålen, kommunövergripande 
och nämndsövergripande är uppfyllda. De kommunöver-
gripande verksamhetsmässiga och finansiella målen ska 
slutligen avstämmas vid utgången av mandatperioden. 

I väntan på Regeringens utredning kring en eventuell sta-
bilisieringsfond har SKL:s syn kring den ekonomiska hus-
hållningen börjat utgöra en typ av praxis. Enligt förbundet 
ska den ekonomiska hushållningen kunna analyseras un-
der en längre tid. Tillfälliga underskott ska inte behöva 
regleras om det finns en stark ekonomi, där pensionsskul-
den täckts och investeringarna självfinansieras. 

Ekonomisk översikt/Omvärldsanalys/Budgettförutsättningar
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Mål- och resultatstyrning
Ny modell för mål- och resultatstyrning togs fram inför 
budget 2011. Kommunövergripande målområden och 
strategiska mål har fastställts av kommunfullmäktige.  Till 
tertial 2-uppföljningen 2011 ska nämnderna ha tagit be-
slut om aktiviteter och verksamhetsmått som ska utgöra 
underlag för uppföljning av de övergripande och strate-
giska målen. Uppföljningar av måluppfyllelsen ska ske i 
samband med tertial- och årsboksluten. Under 2012 ska 
den nya modellen för mål- och resultatstyrning vara helt 
komplett och tidsmässigt i fas till kommunfullmäktiges 
antagande av budget 2013.

Framtiden
Inför framtiden finns ett antal osäkra faktorer som kom-
mer att påverka kommunens ekonomi. Framförallt finns 
det faktorer i vår omvärld som kommunen har väldigt li-
ten påverkan på. Hur kommer skatteunderlaget och sam-
hällsekonomin att utvecklas? I vilken takt kommer räntan 
att höjas? Hur utvecklas lönerna och hur kommer infla-
tionen att se ut för de närmsta åren? Fortsätter försörj-
ningsstödet att ligga kvar på en hög nivå? Hur förändras 
avgiften till det nationella utjämningssystemet för LSS? 
För att kunna hantera svängningar i omvärldsfaktorerna 
är det nödvändigt att ha marginal i de kommande årens 
budgeterade resultat. 
När det gäller planerade investeringsprojekt finns det 
uppgifter som tyder på att Samhällsbyggnadsnämndens 
pågående ombyggnad av Nedraby vattenverk blir väsent-
ligt dyrare än vad som budgeterats. Projektet behöver yt-
terligare analyseras innan slutlig investeringsnivå kan fast-
ställas. Utbyggnaden av avloppsreningsverket kan komma 
att överstiga investeringsbeloppen i plan. Avgörande för 
detta är vilka krav som ställs av Länsstyrelsen. Fördyringar 
kopplat till va- och avloppsanläggningarna kommer att 

göra det nödvändigt att höja taxorna i snabb takt. Sedan 
en tid tillbaka står det klart att det kommer krävas ytterli-
gare medel för att renovera Österporthallen och byggna-
tion av ett nytt badhus med äventyrsdel. Vilket tillskott 
som kommer att krävas kring fritidsanläggningarna kom-
mer att behandlas som ett särskilt ärende i kommunfull-
mäktige.  
Under april 2011 tecknade Ystads kommun och vindkraft-
företaget EWP en avsiktsförklaring kring företagets eta-
blering i hamnområdet. Investeringar kommer att krävas 
för att företaget ska få tillgång till kaj. Vilka investerings-
nivåer det är frågan om, är än så länge, ej helt klarlagt. 
Huvuddelen av gamla Sockerbruksområdet i Köpingebro 
har förvärvats av kommunen. Hur området ska utvecklas 
på kort och lång sikt är än så länge oklart och då är det 
inte heller möjligt att överblicka vilka initiala kostnader 
som kan bli aktuella. 
För att frigöra ytor för handelsetableringar pågår för när-
varande ett upphandlingsförfarande kring sanering av 
den gamla soptippen/fd värnpliktsparkeringen intill rege-
mentsområdet och Dragongatan. Saneringskostnader ska 
täckas genom markförsäljning i området. Förskottering 
av kommunen kommer att vara nödvändig under en tid 
innan kostnaderna täcks.  
De tre medlemskommunerna i Sydskånska gymnasieför-
bundet, Ystad, Sjöbo och Tomelilla ska fram till oktober 
2011 ta ställning till om gymnasieförbundet ska fortleva 
eller avvecklas. Kommer förbundet att avvecklas blir det 
troligt att Ystads kommun tar över den gymnasieverksam-
het som bedrivs i kommunen. Gymnasieverksamheten är 
omfattande och ett övertagande kommer att ställa stora 
krav på kraftsamling för att verksamheten ska kunna inte-
greras i kommunen.
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Allmän översikt

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige
2011-2014

Socialdemokraterna 18 Vänsterpartiet 1
Moderaterna 16 Kristdemokraterna 2
Centerpartiet 3 Sverigedemokraterna 4
Folkpartiet 3 Summa 49
Miljöpartiet 2

Kommunens invånare
(Antal inv 31/12)
 År Antal

2005 27 120
2006 27 398
2007 27 719
2008 27 870
2009 28 109
2010 28 338

Under perioden 2012 – 2015 är den prognostiserade ök-
ningen 641 personer. En kraftig ökning är i åldersgruppen 
65 år och äldre med totalt 510 personer. Gruppen 19-64 
år är nästan oförändrad. I gruppen 0-15 år är det en ök-
ning med 243 personer. En minskning är det dessvärre i 
åldersgruppen 16-18 år med totalt 131 personer.

Utvecklingen för olika åldersgrupper 
enligt befintlig prognos
Åldersgr 2012 2013 2014 2015
0-5 1 706 1 727 1 748 1 762
6-12 1 944 1 980 2 023 2 072
13-15 766 785 800 825
16-18 924 872 846 793
19-24 2 049 2 062 1 975 1 872
25-64 14 218 14 271 14 308 14 414
65-79 5 137 5 332 5 486 5 606
80- 2 109 2 111 2 140 2 150
Summa 28 853 29 140 29 326 29 494

Prognos

År Målsättning 
(1% ökning)

Skatteberäkn*

2011 28 566 28 320
2012 28 853 28 535
2013 29 326 28 727
2014 29 494 28 915
2015 29 658 29 097

*Antal per 1/11 året före. 
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Personalomkostnader 2012

 SAMTLIGA ANSTÄLLDA ENLIGT AB OCH BEA

Lagstadgade och avtalsenliga avgifter 32,2 %
Pensioner individuell andel, avsättning, försäkringsavg. 6,9 % 39,1 %

  FÖRTROENDEVALDA SAMT UPPDRAGSTAGARE

Lagstadgade avgifter 31,4 % 31,4 %

  ANSTÄLLDA, FÖRTROENDEVALDA SAMT UPPDRAGSTAGARE ÖVER 65 ÅR

Löneskatt 24,3% 24,3%

  EJ PENSIONSGRUNDANDE ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER

Lagstadgade och avtalsenliga avgifter 32,2% 32,2 %



17

Finansiella rapporter

RESULTATBUDGET Budget Budget Plan Plan Plan
 2011 2012 2013 2014 2015
Verksamheternas nettokostnader  -1 032,7 -1 070,4 -1 085,6 -1 088,0 -1 098,4
Oförutsett -20,1 -19,0 -44,8 -70,3 -96,4
Verksamheternas nettokostnader -1 052,8 -1 089,4 -1 130,4 -1 158,3 -1 194,8 

Avskrivningar -77,0 -87,4 -94,9 -99,4 -100,7 
  
NETTOKOSTNADER     -1 129,8 -1 176,8 -1 225,3 -1 257,7 -1 295,5 
 
Skatteintäkter   1 147,2 1 197,2 1 244,0 1 289,7 1 337,0
Finansnetto -2,0 -7,7 -18,6 -21,4 -22,4

RESULTAT EFTER SKATTEINT o FINANSNETTO 15,4 12,7 0,1 10,6 19,1

FINANSIERINGSBUDGET Budget  Budget Plan Plan Plan
 2011 2012 2013 2014 2015
TILLFÖRDA MEDEL     
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 87,9 100,1 95,0 110,0 119,8
Ökning av långfristiga  skulder (netto) 92,1 144,7 89,7 -28,2 -44,1
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 180,0 244,8 184,7 81,8 75,7
     
ANVÄNDA MEDEL     
Nettoinvesteringar 314,4 244,8 179,7 76,8 70,7
Kostnadsuppräkning   5,0 5,0 5,0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL 314,4 244,8 184,7 81,8 75,7

Förändring av rörelsekapital     
Investeringar totalt 314,4 244,8 184,7 81,8 75,7 
Varav affärsdrivande verksamheter -81,0 -107,0 -97,0 -47,0 -47,0 
Nettoinvestering exkl affärsdrivande affärsverksamhet 233,4 137,8 87,7 34,8 28,7 
 

BALANSBUDGET/PROGNOS     
 Budget Budget Plan Plan  Plan 
 2011 2012 2013 2014 2015
TILLGÅNGAR     
Likvida medel 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0
Kortfristiga fordringar 200,0 160,0 160,0 160,0 160,0
Anläggningstillgångar 2 282,7 2 440,1 2 529,9 2 512,3 2 487,3
Exploateringsfastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMMA TILLGÅNGAR 2 637,7 2 755,1 2 844,9 2 827,3 2 802,3
     
SKULDER OCH EGET KAPITAL     
Kortfristiga skulder 472,7 433,1 433,5 433,9 434,3
Långfristiga skulder 832,0 976,3 1 065,6 1 037,0 992,5
Avsättningar för pensioner 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Eget kapital 1 315,0 1 327,7 1 327,8 1 338,4 1 357,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 637,7 2 755,1 2 844,9 2 827,3 2 802,3
      
    
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 15,4 12,7 0,1 10,6 19,1
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Kommunstyrelse - Ledning och utveckling

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
   2011 2012 2013 2014 2015
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  59,5 61,4 60,7 60,7 60,7
Ledning o Utveckling
Varav
Kapitaltjänst (exkl. nämndsinvesteringar)  0,9 0,7
Kostnadsuppräkning   0,2 0,2 0,2 0,2

SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  33,3 24,6 26,6 26,9 28,0
Kommungemensam verksamhet

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

Huvudsakliga uppgifter
•	 Är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 

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

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

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

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

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

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

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

•	 Arbetslöshetsnämnd och arkivmyndighet 

Kommunstyrelsens verksamhetsidé
Ledning och Utveckling ska utgöra ett kvalificerat stöd 
åt den politiska ledningen samt åt övriga förvaltningar 
och bolag. Ledning o Utveckling ska kanalisera och sam-
ordna kommunens övergripande ledningssystem, utfor-
ma policies och direktiv samt svara för rapportering och 
information. Dessutom ska Ledning o Utveckling driva 
kommunens övergripande utveckling inom näringsliv, 
positionering och marknadsföring och stategiskt miljöar-
bete.
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Kommunstyrelse - Ledning och utveckling

Förändringar i verksamheten
Inrättandet av en miljöenhet innebär satsning på kom-
munens arbete med strategiska miljöfrågor, bland annat 
pågår arbete med att ta fram en energistrategi för kom-
munen. Stora insatser görs för att skydda kusten från ero-
sion.

Kommunens satsning på film fortsätter sedan beslut att 
bilda filmfond tagits. Satsningen på filmkonferens ”Mix-
ed Reality” är i full gång med att förmedla internationell 
forskning inom filmturismområdet och delge praktiska 
exempel.

Kommunen arbetar aktivt med olika näringslivsfrågor, 
till exempel projekt för att förverkliga storskalig biogas i 
kommunen och projekt för att förenkla möjligheten för 
det lokala näringslivet att delta i de kommunala upphand-
lingarna.

Från och med 2011 finns arbetsmarknadsfrågor av strate-
gisk natur på Ledning o Utveckling och arbete pågår med 
att bygga upp verksamheten.

Turistbyrån överfördes till Kommunstyrelsen/Ledning o 
Utveckling/Marknadsavdelningen från 2011-01-01. Däri-
genom kan avdelningen arbeta med helheten avseende 
kommunens marknadsföring.

Framtid
Det är viktigt med fortsatt satsning på utveckling av kom-
munen inom olika områden. Vissa verksamheter har fått 
egna utskott eller beredningar under kommunstyrelsen 
för ökat fokus på dessa frågor. Från och med 2011 finns 
hamnutskott, miljöutskott och beredning för turism och 
besöksnäring. 

Stadsarkitekten är kommunens visionär för framtida 
stadsutveckling och ska stärka kommunens identitet och 
samordna den fysiska utvecklingen av staden och kom-
munen.

Arbete pågår sedan några år för att skapa ett framtida de-
stinationsbolag för Ystad-Österlen för att öka samverkan 
mellan kommunerna och näringslivet och för att stärka 
utvecklingen av regionen som destination.

En viktig fråga framöver är hur servicen till invånarna kan 
förbättras genom till exempel införande av e-tjänster och 
medborgarkontor. 

Kommunen har under senare år haft en stabil befolk-
ningsökning. Ökningen beror på ett inflyttningsöverskott 
och det är viktigt att denna utveckling fortsätter. Kom-
munens attraktivitet som boendeort måste bibehållas och 
nya bostäder byggas för att möjliggöra inflyttning. 

Kommunen har många stora projekt att arbeta med fram-
över till exempel hamnen, arenan, företagsetableringar 
med mera, vilket kommer att ställa stora krav på kommu-
nens organisation under de närmaste åren.

Personalomsättningen kommer att öka eftersom förvalt-
ningen ställs inför stora pensionsavgångar inom de när-
maste åren. Detta ställer krav på kompetensöverföring 
samtidigt som processer och organisation kontinuerligt 
måste ses över för att möta nya krav och ta tillvara de 
möjligheter som ges till effektivisering.
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Kommunstyrelse - Ledning och utveckling

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2012 2013 2014 2015
Ekonomi- och fakturahanteringssystem  1,0  
Ospecifiserat markköp  10,0 10,0 10,0 10,0
Kustskyddsåtgärder  2,0 2,0 2,0 2,0
SUMMA LEDNING O UTVEKLING  13,0 12,0 12,0 12,0

KOMMUNSTYRELSE - LEDNING O UTVECKLING - INVESTERINGAR

Verksamhetsmått

Turistbyrån
Utfall
2010

Budget
2011

Budget
2012

Plan
2013

Plan
2014

Plan
2015

Antal besök juni-augusti
Antal sålda evenemangsbiljetter
Antal guidningar
Antal nerladdade guidningar

79 000
16 016

235
436

80 000
16 000

400
1 000

80 000
16 000

400
1 000

80 000
16 000

400
1 000

80 000
16 000

400
1 000

80 000
16 000

400
1 000

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

Kustskyddsåtgärder exkl sandutläggning
Kommunen är skyldig att underhålla kustskydden i all 
framtid eller så länge de finns kvar. Det kan innebära allt 
från akuta åtgärder efter en storm till mindre underhålls-
åtgärder för att säkerställa funktionen på kustskyddet. 
När det gäller sandfodringar gäller skyldigheten även yt-
terligare sandtillförsel. 

Det kustskydd kommunen har genomfört och som även 
planeras att genomföras är vattenverksamheter som kan 
påverka miljön på olika sätt. Domarna är därför villkorade 
med kontrollprogram. I nuläget måste kontrollprogram  
upprätthållas  dels för  hövder och dels för vågbrytare.

Fördelarna med att skydda stränderna mot erosion är 
många varför strävan är att hitta ett kustskydd som är 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart i ett längre perspek-
tiv. Om inte kraven i de gamla domarna uppfylls finns risk 
att kommunen får strafföreläggande. Dessutom är sanno-
likheten stor att det blir än mer problematiskt att erhålla 
nya tillstånd för åtgärder och då riskeras stora skador på 
allmänna och enskilda intressen och många års arbete går 
förlorade.

Åtgärder som ska utföras:
•	 Profilmätningar i Ystad och Löderup - Årliga profil-

mätningar är villkorade i domen från 1993.
•	 Kontrollprogram  - Villkorat kontrollprogram ska gö-

ras ett år före genomförd åtgärd samt alla år efter. 
Dessutom årlig rapportering.

•	 Återföring av sand i Ystad - Sand återförs till stranden 
årligen inför turistsäsongen.

•	 Klitterskydd i Sandskogen – Årlig förlängning av sta-
ketet längs strandvägen för skydd av klitterna.
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Kommunstyrelse - Kommunalförbund

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
   2011 2012 2013 2014 2015
KOMMUNALFÖRBUND
I verksamhetsområdet ingår delarna:
•	 Gymnasieverksamhet  101,8 101,8 101,8 101,8 101,8
•	 Räddningsverksamhet  20,7 20,7 20,7 20,7 20,7
•	 Miljöförbund  3,5 3,5 3,5 3,5 
    
SUMMA 
NETTOKOSTNADER (mkr)  126,0 126,0 126,0 126,0 126,0

GYMNASIEVERKSAMHET
Sydskånska Gymnasieförbundet - ett kommunalförbund 
där Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner ingår. Ystads 
andel är cirka 45 procent. I beloppet ingår samtliga kom-
munens kostnader för gymnasieverksamhet inkluderande 
kostnader för elever som valt att gå i annan skola i och  
utanför kommunen.

Förändringar i verksamheten
Stort fokus på ekonomin för att dels kunna återställa det 
egna kapitalet efter kraftigt negativt resultat 2009 och 
dels för att anpassa verksamheten efter minskande antal 
elever. Detta innebär dels minskning av ett relativt stort 
antal tjänster och dels att vissa verksamheter flyttar samt 
att förhyrda enheter lämnas.

Framtid
Diskussion/utredning pågår för förbundets framtid.

RÄDDNINGSTJÄNST
Sydskånska Räddningstjänstförbundet – ett kommu-
nalförbund där Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla 
och Ystads kommuner ingår. Ystads andel är cirka 35 
procent. I beloppet ingår kommunens samtliga kostna-
der för räddningsverksamhet inkluderande bidrag till 
räddningsvärn.

Förändringar i verksamheten
Skurups kommun avser lämna förbundet. Formella beslut 
är dock inte fattade när utträdet kommer att ske. Utred-
ning pågår och beslut kommer att fattas under hösten 
2011.

Framtid
Förändring av antalet ingående kommuner kommer även 
att innebära att kommunens andel i förbundet förändras. 
Inom förbundet pågår arbete med att studera förutsätt-
ningarna för ett ”Trygghetens hus” i Ystad. Förstudien 
stöds av fyra av kommunerna inom förbundet samt Re-
gion Skåne, Kommunförbundet Skåne, länspolismästaren 
och landshövdingen. Målet med förstudien är att påvisa 
medborgarnyttan med att lokalisera samhällsresurser på 
en gemensam plats.

YSTAD-ÖSTERLENS MILJÖFÖRBUND
I Ystad-Österlens Miljöförbund, som startade under 2009, 
ingår Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner. Ystads 
andel är cirka 43 procent. Förbundet hanterar allt miljöar-
bete, förutom det strategiska miljöarbetet som finns kvar 
i kommunen.
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Kommunstyrelse - Hamn

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2011 2012 2013 2014 2015
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  -11,2 -11,2 -40,2 -42,3 42,8
Varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  25,0 28,2

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2012 2013 2014 2015
Ospec investeringar  -40,0 -40,0 -40,0 -40,0
SUMMA LEDNING O UTVEKLING/HAMN  -40,0 -40,0 -40,0 -40,0

KOMMUNSTYRELSE - LoU/HAMNEN - INVESTERINGAR

Kravet är ett positivt överskott på 8mkr. Mellanskilnaden 
är föväntade kapitaltjänstkostnader.

Framtid
Den närmaste framtiden kommer att koncentreras på föl-
jande projekt:
•	 Förstudie av färjeläge 4. Färjeläget är byggt 1972 och 

ombyggt 1995. Den tekniska livstiden för vissa delar 
är på gränsen att överskridas.

•	 Revhuskajen är föremål för geoteknisk undersökning 
samt av miljöskäl föremål för ombyggnation av dag-
vattenledningar.

•	 Landströmsprojekt. Enligt slutligt villkor i miljödom 
ska anläggning för leverans av landström till fartyg i 
färjelägena 1, 3, 4 och 6 vara i drift senast den 2012-
08-23.

•	 I det längre perspektivet kommer också projektering 
avseende etablering av EWP i hamnområdet.

INVESTERINGAR
Hamnen tilldelas ett ospecifiserat investeringsanslag för 
utbyggnader och reinvesteringar med 40 mkr årligen. 
Omdisponering till aktuella projekt sker efter beslut i 
hamnutskottet/kommunstyrelsen. 

Dannebrogens besök i Ystad
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Överförmyndarnämnd

VERKSAMHET   Budget Budget Plan Plan Plan
   2011 2012 2013 2014 2015
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET

SUMMA      
NETTOKOSTNADER (mkr)   1,8 2,2 2,2 2,2 2,2

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

Uppgifter
Den gemensamma nämnden utgör enligt 3:e kapitlet, 
§ 3a kommunallagen, styrelse för verksamheten och har 
ansvar för överförmyndarverksamheten.
Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verk-
samheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige 
antaget reglemente och samverkansavtal mellan kommu-
nerna.

Förändringar i verksamheten
Tillsammans med Sjöbo kommun startades ett gemen-
samt överförmyndarkansli i Ystad, januari 2011. Arbets-
belastningen på kansliet är hög, bland annat beroende på 
att antalet ärenden ökar, vilket också blir en konsekvens 
av mottagningen av ensamkommande barn i kommunen 
samt att Malmö stad öppnat ett transitboende i kommu-
nen.

Verksamheten har en ny typ av huvudmän. Det är inte 
bara äldre personer som har inkomst och/eller förmögen-
het som gör att de själva betalar sina arvoden. Den nya 
typen av huvudman är yngre som förmodligen kommer 
att behöva ställföreträdare under en lång period. Många 
tillhör LSS-kretsen eller har psykiatriska diagnoser eller 
missbruk av olika slag.
Huvudmännen har låg inkomst på grund av att de aldrig 
haft arbete och de har oftast inga sparade medel. Här får 
kommunen helt stå för arvodet till ställföreträdaren. Dessa 
huvudmän kräver ofta stora insatser från ställföreträdaren 
till exempel i fråga om att bevaka deras rättigheter i sam-
hället och att stödja dem i att få en fungerande ekonomi. 

På ett år har antalet ärenden ökat med ca 14 %.

Framtid
Verksamheten inom överförmyndarkansliet kommer att 
öka framöver beroende på att antalet äldre ökar kraftigt 
och på ökat antal yngre med behov av insatser. Fortsatt 
utveckling av samverkan med närliggande kommuner 
sker.
På grund av ökande ärendemängd har Ystads kommun 
tillsatt 0,5 % handläggare från och med den 1 juli 2011.
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Barn - och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsidé
Barn- och Utbildningsnämnden bedriver utbildnings- och 
fritidsverksamhet för i första hand de som bor i Ystads 
kommun. Verksamheten ska vara till nytta för kommu-
nens innevånare. Skolverksamheten ska bedrivas så att de 
som går i kommunens skolor ska känna trygghet, utveckla 
sin kunskap och ha en vilja att lära mer. När eleverna läm-
nar skolan ska de ha goda kunskaper, färdigheter, självför-
troende samt en vilja och förmåga att delta i och utveckla 
ett demokratiskt samhälle.

Huvudsakligt ansvarsområde
Nämnden ska bedriva:
•	 Förskola
•	 Pedagogisk	omsorg	(familjedaghem)
•	 Fritidsverksamhet
•	 Tillsynsansvar	för	enskild	förskole-	och	fritidsverksam-	

het med annan huvudman än kommunen.

Nämndens uppgifter omfattar vidare all utbildningsverk-
samhet inom 
•	 Förskoleklass
•	 Grundskola
•	 Särskola
•	 Kommunal	vuxenutbildning
•	 Vuxenutbildning	för	utvecklingsstörda	(särvux).
•	 Verksamheter	inom	Kulturskolan
•	 Eftergymnasial	och	annan	utbildning	under	Forum		 	

Ystads ansvar
•	 Organisera	och	ansvara	för	fritidsgårdar	och	fritidsak-	

tiviteter inom kommunen
•	 Inom	ramen	för	beviljade	anslag	och	fastställda	nor-		

mer fördela bidrag till föreningar, organisationer och  
enskilda.

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2011 2012 2013 2014 2015
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  406,8 412,7 412,8 414,8 416,8
Varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  1,9 1,9   
Kostnadsuppräkning   0,8 0,8 0,8 0,8

Förändringar i verksamheten
Införandet av de nya skolreformerna kommer att ta stor 
del av det befintliga utvecklingsutrymmet under de kom-
mande två åren.

Höstterminen 2011 kommer Ystads elever att mötas av 
en ny skola. Den 1 juli 2011 börjar den nya skollagen att 
gälla, (förutom vuxenutbildningen som börjar tillämpas 
ett år senare, den 1 juli 2012), vilket kommer att innebära 
flera nyheter och förändringar för grundskolans elever.  
Ny läroplan, nya kursplaner och nytt betygsystem hör till 
de stora förändringarna. Samtidigt med den nya skol-
lagen kommer ny reviderad läroplan för varje skolform, 
nya kursplaner och ett nytt betygssystem. Från och med 
hösten 2012 kommer elever från årskurs sex att få betyg. 
Dessutom förändras kriterierna för intagningen till gym-
nasiet i och med gymnasieskolans förändrade program. 
Den nya läroplanen lyfter fram andra kvaliteter än kvan-
titativt faktainlärande på ett tydligare sätt än tidigare. Att 
se och förstå sammanhang och principer blir viktiga as-
pekter av kunnandet i den nya skolan. Just nu pågår ett 
intensivt implementeringsarbete av den nya läroplanen i 
Ystads skolor för att kunna möta dessa nya förändringar. 
Implementeringsarbetet ska spridas och genomföras på 
kommunens alla skolor. Med i arbetet är även fritidshem-
men, förskoleklasserna och särskolan. Målet är att sko-
lorna och undervisningen ska bli likvärdiga samt ge hö-
gre kvalitet för Ystads barn och ungdomar. Med den nya 
skollagen blir även förskolan en egen skolform och får 
reviderad läroplan. Det pedagogiska uppdraget stärks och 
förskolan ska förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

Från och med den 1 juli 2012 får endast behöriga lärare 
och förskollärare ansvara för undervisning, sätta betyg 
och anställas till en fast lärar- eller förskollärartjänst. Detta 
medför att fokus måste läggas på långsiktig planering för 
hur fortbildning och behovet av nyrekryteringar ska orga-
niseras. För att vara behörig måste läraren/förskolläraren 
ha utbildningsbevis över avslutad lärar- eller förskollärar-
utbildning. Inventering av behörigheten på förskolor och 
skolor pågår för fullt för planering och säkerställning av 
att barn och elever får tillgång till behörig personal. För 
de förskollärare och lärare som saknar behörighet kom-
mer möjligheter till fortbildning att erbjudas. Lärare som 
saknar behörighet i det ämne de undervisar i kommer att 
ges möjlighet till fortbildning inom Lärarlyftet 2. 

Räfsans förskola
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Barn- och utbildningsnämnd

Framtid
Allt pekar på en fortsatt stark utveckling av antalet barn i 
lägre åldrar. Antalet platser inom förskola, fritidshem och 
grundskolans yngre år kommer att behöva utökas. 

Mängden ansökningar om att driva förskola respektive 
skola i enskild regi kommer förmodligen att öka med 
den ökade utvecklingen av antalet barn och elever. Detta 
medför merkostnader samt att planeringen för framtida 
ordinarie verksamhet försvåras avseende lokalbehov och  
anpassning av personalbemanningen på berörda verk-
samheter. Samtidigt bidrar detta till att god kvalitet i un-
dervisningen blivit allt viktigare för att behålla barnen i 

den kommunala skolan. Kostnadsmedvetenheten i de 
kommunala skolorna har också ökat. 

Arbetet kring barn och unga med behov av särskilt stöd 
kommer att behöva delvis nya strukturer. Samarbete i 
kommunen, över kommungränser och med regionen är 
avgörande för framgångsrikt arbete.

En välplanerad och väl genomförd byggnation av Arena är 
av stor vikt för att undvika driftsavbrott för undervisning 
och föreningar.
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KOMMENTAR
Svarte förskola
Ny förskola i Svarte med fyra avdelningar samt nytt kök 
i anslutning till skolan. Nybyggnationen ersätter befintlig 
förskola, som består av tre byggnader varav två är i dåligt 
skick. Investeringen påbörjas under 2011 och beräknas 
vara färdigställd under 2012.

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2012 2013 2014 2015
Svarte förskola 28,8 20,5   
Löderups fritidshem 0,9 0,9   
Köpingebro skola/fritidshem  10,0   
Skatepark 1,1 1,1   
Anpassning lokaler Årl 2,0 2,0 2,0 2,0 
IT-satsning grundskola Årl 2,0 2,0 2,0 2,0
SUMMA BARN O UTBILDNING  36,5 4,0 4,0 4,0

BARN O UTBILDNINGSNÄMNDEN - INVESTERINGAR

Verksamhetsmått

Verksamhet
Utfall
2010

Budget
2011

Budget
2012

Plan
2013

Plan
2014

Plan
2015

Förskola 1 283 1 315 1 325 1 325 1 340 1 355

Förskoleklass 276 270 295 310 295 300

Grundskola 2 359 2 405 2 370 2 400 2 475 2 535

Fritidshem 951 950 1 005 1 040 1 055 1 080

Särskola 44 42 42 42 42 42

- varav egna elever i särskola 26 26 26 26 26 26

Besökare badanläggningar 105 460 105 000 105 000 105 000 175 000 175 000

Köpingebro skola/fritidshem
Avser utbyggnad av befintlig skola och fritidshem för att 
tillgodose den ökade beläggning som kommer att ske i 
respektive verksamhet som en följd av inflyttning i dels 
befintliga bostadsområden och dels planerade i 
Köpingebro och Nybrostrand.

Barn- och utbildningsnämnd

Unga datoranvändare
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Kulturnämnd

VERKSAMHET   Budget Budget Plan Plan Plan
   2011 2012 2013 2014 2015
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  24,9 25,8 25,1 25,1 25,1
varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  0,1 0,7
Kostnadsuppräkning   0,1 0,1 0,1 0,1

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

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

Förändringar i verksamheten
Turistbyråns verksamhet flyttade vid årsskiftet till Kom-
munstyrelsen/Ledning o Utveckling. De goda kontakter 
som har skapats till följd av att kultur och turism har ingått 
i samma nämndsverksamhet kommer att medföra ett gott 
samarbete även i framtiden.

Framtid
Gemensam marknadsföring inom kulturområdet har varit 
en framgångsfaktor som kommer att fortsätta att utveck-
las.

Samarbetet med Malmö Opera kommer att utvecklas, 
vilket kommer att gynna både Ystad som kulturstad och 
Ystad Teaters verksamhet.

Välutvecklade skolbibliotek i grundskolan lägger grunden 
till medborgarnas biblioteksvanor. Skolbiblioteken behö-
ver utvecklas i samverkan med skolledning och pedago-
ger.

I en kommun som vill nå fler målgrupper och som anläg-
ger ett aspektpolitiskt synsätt på kulturen förutsätts att 
alla involverade, i och utanför Kulturnämnden och förvalt-
ningen Kultur och Utbildning, för fram idéer och tankar 
och förankrar de kulturpolitiska målen. Samverkan och 
samarbete är en huvudfråga för nämnden de kommande 
åren.
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Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2012 2013 2014 2015
Fotoarkiv/Regis 1,0 0,5   
SUMMA KULTUR O TURISM  0,5

KULTURNÄMND - INVESTERINGAR

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
2010

Budget
2011

Budget
2012

Plan
2013

Plan
2014

Plan
2015

Utlånade böcker totalt och 209 629 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000
per invånare 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Besökare museer 90 953 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

Kulturnämnd

Jazzfestival på PerHelsa
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Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning

VERKSAMHET   Budget Budget Plan Plan Plan
   2011 2012 2013 2014 2015
Politisk verksamhet   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
      
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

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

Huvudsakligt ansvarsområde
•	 Rådgivning och lovprövning samt övriga uppgifter 

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

•	 Rådgivning och prövning av dispens från strand-
skyddsbestämmelser

•	 Trafiknämnd

Verksamhetsmått

Verksamhet
Utfall
2010

Budget
2011

Budget
2012

Plan
2013

Plan
2014

Plan
2015

Plan och Bygg

Antal bygglov 481 600 650 650 650 650
Antal samråd 173 200 200 200 200 200
Antal bygganmälan* 172 200 220 220 220 220

* inkl bygganmälan i samband med beviljade bygglov

Verksamhetsbeskrivning
Bygglovsenheten är en myndighetsutövning och lyder un-är en myndighetsutövning och lyder un-en myndighetsutövning och lyder un-
der plan- och bygglagen. 
Verksamheten ska ge råd, information och service till både 
allmänheten, företagare och kommunens organisation.
Myndighetsnämnden är också trafiknämnd som ska be-
slutar om lokala trafikföreskrifter. 

Verksamhetsförändring
Ny plan- och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011. De 
största förändringarna är att kontrollsystemet blir tydliga-
re. Förhoppningen är att detta kan leda till färre byggfel.
Lagen innebär förändringar i bygglovsprövningen som ut-
ökas med nya krav på bland annat lämplighet, tillgänglig-
het och användbarhet av byggnader.  Beslut i lovärenden 
ska meddelas inom 10 veckor från det att alla handlingar 
inkommit och ärendet konstaterats vara komplett. De tek-
niska egenskapskraven hanteras på det tekniska samrå-
det som ersätter nuvarande byggsamråd. Dessutom stärks 
reglerna om tillsyn av byggprocessen.
Efter beviljat bygglov får inte byggarbetena påbörjas för-
rän sökanden fått ett startbesked från kommunen. Nytt 
är också att alla berörda grannar ska upplysas om att 
bygglov getts. Detta innebär att den som fått bygglov inte 
kan börja bygga förrän tiden för överklagande har gått ut. 
Startbeskedet som är en del av den tekniska prövningen 
meddelas då nödvändig teknisk dokumentation finns in-
lämnad. För att byggnaden ska få tas i bruk krävs ett slut-
besked från kommunen.
Som en följd av den nya PBL:en kommer kommunen att 
förändra taxorna. I den nya taxan kommer visst att bli bil-
ligare medan annat blir dyrare. Det kommer att bli högre 
avgifter för olovligt byggande eller andra åtgärder som 
strider mot PBL.
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Samhällsbyggnadsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2011 2012 2013 2014 2015
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  68,4 71,8 -29,8 -35,7 -35,7
Varav
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  82,6 96,1   
 
Övrig verksamhet   79,9 -0,9 -0,9 -0,9 
- varav kapitaltjänst   83,6   

VA   -8,1 -29,0 -34,9 -34,9 
- varav kapitaltjänst   12,4   

Avfall   0,0 0,1 0,1 0,1
- varav kapitaltjänst   -0,1 

Kostnadsuppräkning   0,3 0,3 0,3 0,3

SUMMA RAM TOTALT  64,1 71,8 -29,8 -35,7 -35,7

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

Huvudsakligt ansvarsområde
•	 Anläggning	och	skötsel	av	allmänna	platser,	parker,			
 gator och vägar, grönområden, skogar, stränder och
  vattendrag
•	 Vatten-	och	avloppsförsörjning
•	 Renhållning	och	avfallshantering
•	 Förvaltning	och	utveckling	av	kommunens	fastighets-		
 och markbestånd
•	 Exploateringsverksamhet
•	 Trafikövervakning
•	 Tillgänglighets-	och	trafiksäkerhetsarbete
•	 Infrastruktur	(trafikförsörjning	och	kollektivtrafik).
•	 Fysisk	planering	(översikts-	och	detaljplanering,	områ-
 desbestämmelser, trafikplanering)
•	 Natur-	och	kulturmiljövård	samt	energihushållning
•	 Kart-	och	mätverksamhet
•	 Teknisk	drift	och	underhåll	av	kommunens	IT-	och	te-
 lefoniverksamhet
•	 Intern	service;	kost,	lokalvård

Förändringar i verksamheterna
Teknik
En osäkerhetsfaktor är huruvida avfallshämtningen ska 
ske i Ystads kommuns regi eller av SYSAV. 
Fastighet
Ny investeringsprocess har implementerats avseende pro-
jekt för om-, till- och nybyggnad, vilket förändrar förvalt-
ningens arbetssätt och syftar till att ha fungerade besluts-
rutiner och tydlig ansvarsfördelning vid projekten.

Plan och Bygg
Nya plan- och bygglagen kräver att personalen utbildas 
och att förändringar görs i verksamheten för att leva upp 
till de nya rutinerna och anpassningarna som lagen kräver.

IT
Avdelningen har genomfört implementering av ny sys-
temförvaltningsmodell S.M.Y.K. Samtliga systemförval-örval-rval-
tare har gått introduktionsutbildning under 2010. 
IT-avdelningen har även tagit fram dokumentationsstan-även tagit fram dokumentationsstan-ven tagit fram dokumentationsstan-
dard för verksamhetssystem och servrar.

Framtid
Teknik

Utbytet av kvicksilverarmatur i gatubelysningen påbörjas 
under 2011 för att möta upp lag om förbud mot kvicksil-
verlampor som börjar gälla 2015.

Avfallsenheten kommer under ett antal år framöver att ar-
beta med att införa utsortering av matavfall i hela Ystads 
kommun. Utsortering av matavfall bygger på frivillighet 
och ger 20 % rabatt på den ordinarie avgiften för hus-
hållsavfall. 
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Inom VA-enheten kommer två stora projekt att fortgå 
fram till 2014, ombyggnader av Nedraby vattenverk och 
avloppsreningsverket Sjöhög. Därefter måste en omfat-
tande översyn av ledningsnätet ske. 
 
Fastighet
Behovet av nya eller utbyggda skolor och förskolor kom-
mer troligen att öka.
Inköp av f.d. Sockerbrukets mark och byggnader i Köping-
ebro kommer att kräva resurser, då förvaltningen av om-
rådet kommer att handläggas av fastighetsavdelningen.

Renovering av Ystads småbåtshamn är påbörjad vilket är 
ett omfattande arbete som kommer att skapa en modern 
småbåtshamn med större utrymme än tidigare. Antalet 
platser kommer att öka med 20%. Samtidigt ges utrym-
me för större båtar i gästhamnen. Bryggor kommer att 
tillgänglighetsanpassas och för yrkesfiskarna kommer ar-
betsmiljön och servicen att förbättras.

Plan och Bygg
Fortsatt inflyttning och önskemål om etableringar ställer 
stora krav på plan- och bygglovsavdelningen. 
Arbetet med ny översiktsplan drivs tillsammans med vi-
sionsarbete.

GIS och Mätning
Inom ramen för den Nationella Geodatastrategin samar-
betar och levererar Ystads kommun geodata till Lantmä-
teriet, Trafikverket och andra kartproducenter. Detta är 
ett samarbete som kommer att fördjupas ytterligare de 
kommande åren. 

IT
Att få tillgång till sina system och sin data var man än 
befinner sig ses idag som en självklarhet. Detta ska Ystads 
kommun kunna erbjuda sina medarbetare. Med ny sä-ä-
kerhetslösning är detta inget hinder. Det ska också vara 
möjligt att tillåta vem som helst att få access till IT-infra-öjligt att tillåta vem som helst att få access till IT-infra-jligt att tillåta vem som helst att få access till IT-infra-åta vem som helst att få access till IT-infra-ta vem som helst att få access till IT-infra-å access till IT-infra- access till IT-infra-
strukturen. När den nya plattformen är fullt driftsatt un-är den nya plattformen är fullt driftsatt un-r den nya plattformen är fullt driftsatt un-är fullt driftsatt un-r fullt driftsatt un-
der 2012 kommer alla användare att ha tillgång till verk-ändare att ha tillgång till verk-ndare att ha tillgång till verk-ång till verk-ng till verk-
samhetssystemen via sin ”Ystadkommundator” oavsett 
var i världen man befinner sig. Kravet är att internet är 
tillgängligt.

Serviceavdelning
Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel kom-
mer att fortsätta i den takt som ekonomin tillåter. Klimats-
marta måltider kommer att fortsätta att serveras. Nöjda 
matgäster är det övergripande målet.
Lokalvårdens kunskap kring materialval kommer att bli allt 
viktigare vid om -, ny- och tillbyggnader för att minska på 
driftkostnaderna.

Samhällsbyggnadsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning
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Verksamhet Utfall

2010

Budget

2011

Budget

2012

Plan

2013

Plan

2014

Plan

2015

Fastighetsavdelning

Fastighetsunderhåll kr/kvm 125 92 116 140 140 140
Mediaförsörjning (kr/kvm)
(el, vatten och värme 168 176 156 153 153 153

Mark- plan och exploateringsfrågor
Antal påbörjade småhus 107 70 100 70 70 70
Försåld industrimark, kvm 33 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Antal lägenheter bo/hyresrätter 19 10 30 90 50 50

IT-avdelningen
Antal datorer, administration 709 700 700 700 700 700
Antal datorer, utbildning 950 950 1 000* 1 050* 1 100*  1 150*
Antal datorer, kommunala bolag 
eller liknande 90 90 125 125 125 125

Plan och Bygg
Antal antagna/godkända detaljplaner

4 7 7 7 7 7
Antal godkända översiktsplaner/
fördjupade 0 1 1 1 1 1
Antal pågående detaljplaner 23 18 18 15 15 15
Antal pågående översiktplaner/
fördjupade 1 1 1 1 0 1

GIS och Mät
Antal förättningsförberedelser 17 15 15 15 15 15
Antal fastighetsplaner 0 2 2 2 2 2
Antal husutsättningar 165 120 110 100 100 100
Antal grundkartor 6 7 7 7 7 7
Antal nybyggnadskartor *207 170 160 160 160 160
*varav 116 st enkla nybyggnads-
kartor

Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 6 602 6 600 6 100 5 900 5 900 5 900
Mängd brännbart hushållsavfall, 
kg/inv

235 235 218 210 210 210

Mängd matavfall, ton 376 500 1 000 1 200 1 200 1 200

VA-verksamhet
Antal kbm producerat vatten 2 888 012 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000
Antal kbm sålt vatten 2 195 059 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000

Serviceavdelning
Antal portioner, skola 433 000 450 000 450 000 450  000 450 000 450 000
Antal portioner, äldreomsorg 140 000 157 000 157 000 157 000 157 000 157 000

Samhällsbyggnadsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning
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SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2012 2013 2014 2015
Fastighetsavdelning      
Energieffektivisering (etapp 1 och 2) 31,8 6,5 5,4 6,1  
Småbåtshamnen, Ystad (etapp 1 och 2) 45,5 28,5    
Omklädningsrum Sandskogen 1,5 1,5    
Upprustning av samlingslokaler 1,0  1,0   
Ombyggnad fritidsanläggningar inklusive utemiljö 240,0 27,0 30,0   
      
Årliga anslag      
Rivning av byggnader, markreserv  0,1 0,1 0,1 0,1 
Rivning av byggnader, sanerings- och regleringsfastighet  0,1 0,1 0,1 0,1
SUMMA avdelning Fastighet  63,7 36,6 6,3 0,2 
      
IT-avdelning      
Servrar/Disk  0,2 0,2 0,2 0,2 
Digital informationshantering:  2,0 2,0 2,0 2,0
- 24h Myndighet/Intergrationer
- Unified Communication
- Telefoner/Säkerhet
- Webshop för Ystads kommun      
Utbyte servrar och SAN  1,0    
      
Årliga anslag
Kompletteringar i televäxel  0,1 0,1 0,1 0,1 
Summa avdelning IT  3,3 2,3 2,3 2,3 
      
Teknisk avdelning      
Ystads framtida vattenförsörjning 110,0 30,0 20,0   
Utbyggnad av Ystad ARV 65,5 30,0 30,0   
Renovering kring Saltsjöbaden 2,0 0,5 0,5   
Rondell vid Källesjö 8,0 5,0    
Inköp maskiner/transportmedel  1,0 1,0 1,0 1,0 
Utsmyckning Källesjörondellen 0,3 0,3    
Ombyggnader: 20,0  20,0
- Surbrunnsvägen till bussgata
- Regementsgatan
- Österportstorg      
GC-vägar, ospecifiserat 5,0 5,0    
      
Årliga anslag:      
Trädplanteringar, allé o infartsutsmyckning befintliga gator  0,2 0,2 0,2 0,2 
Diverse årliga investeringar, gata  2,5 2,5 2,5 2,5 
(varav 0,5 mkr hänförliga till medborgarförslag)      
Diverse årliga investeringar, park  0,5 0,5 0,5 0,5 
Diverse årliga investeringar, vatten  3,5 3,5 3,5 3,5 
- bidrag  -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
Diverse årliga investeringar, avlopp  4,4 4,4 4,4 4,4
- bidrag  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 
Summa avdelning Teknik 210,8 82,0 81,7           11,2         11,2 

Samhällsbyggnadsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning
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SAMHÄLLSBYGGNAD - INVESTERINGAR FORTS.

Samhällsbyggnadsnämnd - Samhällsbyggnadsförvaltning

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2012 2013 2014 2015 
Serviceavdelning      
Årliga anslag:      
Utbyte av köksutrustning  0,8 0,8 0,8 0,8
      
Utbyte av städmaskiner  0,2 0,2 0,2 0,2 
Summa avdelning Serviceavdelningen  1,0 1,0 1,0 1,0

KOMMENTAR
Energieffektivisering (etapp 1 och 2)
Kommunen ska fasa ut andelen fossila bränslen och di-
rektverkande el för uppvärmning. Energianvändningen 
ska vara effektiv.

Småbåtshamnen, Ystad (etapp 1 och 2)
Målsättning med renoveringen är att förbättra småbåts-
hamnen för alla grupper genom att
•	 öka antalet permanenta båtplatser och gästplatser
•	 förändra storleken på platserna
•	 förbättra arbetsmiljön för  yrkesfiskarna 
•	 göra platsen tilltalande och tillgänglig för allmänhe-

ten

Ystads framtida vattenförsörjning
Ny kostnadskalkyl för ombyggnad av Vattenverket i Ned-
raby finns framtagen under 2011. Prognosen visar att 
projektet kommer att bli väsentligt dyrare än budgeterade 
medel. Projektet beräknas vara färdigställt under 2014.

Utbyggnad av Ystad avloppsreningsverk
För avloppsreningsverket är angiven kostnad osäker, ef-
tersom Länsstyrelsen inte har behandlat tillståndsansökan. 
Den slutliga kostnadsbilden beror även på vilka tekniska 
lösningar som väljs för framtida rening och slambehand-
ling samt vilka renoverings- och moderniseringsbehov 
som fastställs efter en mer noggrann statusbesiktning. 

Ombyggnad av fritidsanläggningar inklusive ute-
miljö
Totaltbudgetbeloppet som ingår i beräkningarna är 
240 mkr. Då slutlig utformning och därmed också kost-
nadsberäkningar och beslut inte är klara är beloppet 
högst osäkert. 
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Socialnämnd - Social Omsorg

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2011 2012 2013 2014 2015
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  454,6 483,5 493,3 496,4 498,4
varav     
Kapitaltjänst (exkl nämndsinvesteringar)  0,6 0,4
Kostnadsuppräkning   1,0 1,0 1,0 1,0

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

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

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

hindrade
•	 Handläggning av ärenden om bostadsanpassnings- 

bidrag
•	 Rådgivning i hushållsbudget- och skuldsaneringsä-

renden
•	 Kommunens uppgifter inom arbetsmarknadsområ-

det utöver det som handläggs av Arbetsmarknads-
enheten

Förändringar i verksamheten
Social Omsorg växer inom alla verksamhetsgrenar och le-
vererar mer och mer insatser. Bakgrunden är ett allt större 
antal personer med behov av vård och stöd, bistånd och 
försörjning. Försörjningsstödet har en tillväxt på över 60% 
mot bakgrund av en ökad ärendemängd på drygt 30% 
samt längre hjälptid och större hjälpbehov.

Inom verksamheten för funktionsnedsättning och soci-
alpsykiatri ökar antalet personer med en obetingad rätt 
till insatser. Insatsökningen har de senaste fyra åren varit 
32%, varav det senaste årets ökning varit 12%. Ett nytt 

trapphusboende med 10 lägenheter väntas vara klart un-
der sommaren 2012, vilket förbättrar situationen för de 
personer som väntar på eget boende.

Antalet äldre och äldreäldre blir fler de kommande åren. 
Enligt befolkningsprognosen ökar antalet äldre över 65 
år under planperioden med ca 500 personer, vilket kom-
mer att innebära ökad vårdtyngd inom hemtjänsten. Nytt 
äldreboende/trygghetsboende i Västra Sjöstaden planeras 
och väntas stå färdigt efter sommaren 2012. 

Det sker förskjutning av vården från den landstingsstyrda 
slutenvården till den öppna kommunala hälso- och sjuk-
vården. Under senaste året har ökningen varit 10% av 
personer och insatser. Detta visar sig även inom bostads-
anpassningen där kostnaderna ökar konstant. 

Framtid
Strategin med förebyggande tidiga och samordnade in-
satser, som vägleder förvaltningen i utvecklingsarbetet, 
pågår med oförminskad styrka.
Bostadsbristen i Ystad är allvarlig för alla stödbehövande 
grupper och är det enskilt största hindret för ett socialt 
fungerande liv. Detta hotar den flyktingmottagning som 
Ystad förbundit sig till och utan ett tryggt boende fung-
erar ingen personlig utveckling.
Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV), som legaliserar 
möjligheten att auktorisera vårdgivare, ligger till grund för 
ett omfattande arbete att skapa det underlag som öppnar 
möjligheten för små aktörer att ge insatser i hemtjänsten. 
Målet är att starta detta under hösten 2011. 

   En sommardag på Lyktan
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Socialnämnd - Social Omsorg
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Den logistiska översynen som görs av färdtid, planerings-
tid och insatstid förutsätter en central digitaliserad sam-
manhållen planering. Ju fler aktörer som var för sig plane-
rar resor och väljer färdsätt, desto mindre blir den samlade 
tidsvinsten. En upphandling av nyckelfri låshantering är 
gjord och genomförs nu, vilket innebär en förändring som 
kommer att minska en tidsödande hantering av nycklar. 

Datatekniken tas nu i allt större omfattning i anspråk för 
verksamhetsplanering. Leverantörerna utvecklar nuvaran-
de föråldrade dataprogram till att vara mer användarvän-
liga. Samtidigt ökar dokumentationskraven och därmed 
också antalet användare. Detta gör att kostnaderna stiger 
med allt högre opåverkbarhet.

Ystad-Simrishamn utgör ett av 14 modellområden i Sve-
rige som på regeringens uppdrag med stöd av Sveriges 
Kommuner och Landsting eftersträvar en större samver-
kan och säkrare metoder i syfte att förbättra barn och 
ungdomars psykiska hälsa. Kostnaderna för varje årskull 
av marginaliserade individer är oerhörda och en orsak till 
detta, som nu framträder allt tydligare, är de ekonomiska 
strukturer som gynnar ett kortsiktigt ensidigt ekonomiskt 
beteende.
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SOCIALNÄMND - INVESTERINGAR

Socialnämnd - Social Omsorg

Projekt Ber tot Budget Plan Plan Plan
 Utg/Ink 2012 2013 2014 2015 
Inventarier nytt äldreboende 1,1 1,1    
Inventarier Trapphusboende 0,1 0,1    
Elektriver IFO:s arkiv 0,3 0,3    
Reservkraftverk Vigs Ängar 1,2 1,2    
Ombyggnad Löderupsgården 4,0 2,0 2,0   
Inventarier Löderupsgården 0,2 0,1 0,1   
SUMMA SOCIAL OMSORG  4,8 2,1 

Verksamhetsmått

Verksamhet
Utfall
2010

Budget
2011

Budget
2012

Plan
2013

Plan
2014

Plan
2015

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
- Antal helårsplatser 63 65 75 75 75 75
Korttidsboende
- Antal helårsplatser 10 10 10 10 10 10
Minst andel nöjda i kundenkät 84% 80% 80% 80% 80% 80%

Individ och Familjeomsorg

Försörjningsstöd
 

420
 

393 2601 260 260 260
- Antal vårddygn i hem för vård eller 
boende
- Vuxna 2 629 2 445 1 6812 1 681 1 681 1 681
- Barn och ungdomar 2 070 3 312 2 563 2 563 2 563 2 563
Antal vårddygn i familjehem 5 381 9 599 5 763 5 763 5 763 5 763
Minst andel nöjda i kundenkät

Ingen mät-
ning 2010 80% 80% 80% 80% 80%

Vård och Omsorg
Gruppboende äldromsorg
- Antal helårsplatser 292 290 308 326 326 326
Korttidsplatser Kristallen
- Antal helårsplatser 30 30 30 30 30 30
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Antal timmar hemtjänst 207 218 194 000 194 000 194 000 194 000 194 000
Antal besök dagvård (beläggning 
100%) 6 517 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700
Minst andel nöjda i kundenkät 80% 80% 80% 80% 80%

Hälso- och sjukvård
Minst andel nöjda i kundenkät 90% 80% 80% 80% 80% 80%

1/ Antal hushåll med försörjningsstöd är beräknat utifrån 
vad som är budgeterat dividerat med kostnaden per hus-
håll

2/ Antal vårddygn som budgeten räcker till om samma 
dygnskostnad som 2010 uppräknat till 2012 års nivå.
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Revision

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2011 2012 2013 2014 2015
SUMMA
NETTOKOSTNADER (mkr)  1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

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

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

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

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

Revisorerna anlitar Ernst & Young AB som sakkunnigt bi-
träde.
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Kommunstyrelse - Finansiering

VERKSAMHET  Budget Budget Plan Plan Plan
  2011 2012 2013 2014 2015
Skatteintäkter  1 147,2 1 197,2 1 244,0 1 289,7  1 337,0 
Finansnetto  -2,0 -7,7 -18,6 -21,4 -22,4 
Intern ränta  55,4 55,4
Avskrivningar  -77,0 -87,4 -94,9 -99,4 -100,7
Kapitaltjänstkostnader  -0,7 -0,5   
SUMMA
NETTOINTÄKTER (mkr)  1 122,9 1 157,0 1 130,5 1 168,9 1 213,9

Verksamhet
Skatteintäkter
Skatteintäkterna är beräknade i enligt med SKL:s cirkulär 
nr 24/2011. Hänsyn har inte tagits till den kraftiga sänk-
ningen av LSS-avgifterna som cirkuläret visar. Orsaken är 
försiktighetsprincipen, då SKL i cirkuläret menar att om 
förändringen mot tidigare år är kraftig så måste vidare 
analyser ske. 
Finansnetto
Kostnaderna är beräknade på upplåning i enlighet med 
Finansieringsbudgeten för respektive år. Räntan som lå-
nen beräknas på är:
•	 2012 : 3,5%
•	 2013 - 2015 : 4,5%, vilket är 1 procent över Riksban-

kens prognostiserade reporänta.

Avskrivningar
Avskrivningar är beräknade med en genomsnittlig pro-
centsats på budgeterade investeringar. Avskrivning på 
ombyggda fritidsanläggningar är dock beräknat på total-
beloppet från 2013-07-01.

Intern ränta
Internräntan är kostnadsneutralt för kommunen. Belop-r kostnadsneutralt för kommunen. Belop-
pet inkluderar investeringar till och med 2010-12-31. 




