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1 Ystads Kommun 

1.1 Förvaltningsberättelse 

Periodresultat 

Ystads kommun redovisar ett negativt resultat för första tertialet på 30,4 mkr. För motsvarande period 
förgående år redovisades ett negativt resultat med 21,9 mkr. 

Helårsprognos 

Årets förväntade resultat för 2019 är minus 31,0 mkr. Det är 44,5 mkr sämre än aktuell budget. Det 
budgeterade resultatet uppgår till 13,5 mkr. 

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 39,8 mkr. 

Trå nämnder förväntar sig underskott. Socialnämnden har minus 26,0 mkr i sin prognos, 
samhällsbyggnadsnämnden förväntar sig en negativ avvikelse på 8,7 mkr och barn- och utbildningsnämnden 
förväntar sig ett underskott med 5,4 mkr.. Avgifterna till kommunalförbunden förväntas bli 2,0 mkr högre 
än budget. Ledning och utveckling har en positiv prognos med 2,2 mkr. För alla de övriga nämnderna är 
den ekonomiska prognosen ett nollresultat eller små positiva avvikelser. 

En negativ budgetavvikelsen på totalt 4,7 mkr återfinns inom finansieringen. 

  

  

 

Balanskravet 

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

Kommunens avstämning mot kommunallagens 
balanskrav, mkr  

  

Årets resultat, prognos -31,0 

Reducering av samtliga realisationsvinster 0,0 

Årets resultat (prognos), efter balanskravjusteringar -31,0 

Balanskravsresultat -31,0 
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I tabellen ovan framgår det att Ystad kommuns prognostiserade resultat inte uppfyller det lagstadgade 
balanskravet. Eventuella realisationsvinster i samband med försäljningar av anläggningstillgångar ingår inte 
i det justerade resultatet. Kommunen har inga realisationsvinster de första fyra månaderna. 

Utveckling av skatteunderlaget 

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. Sysselsättningsutvecklingen 
och löneökningstakten är därför de faktorer som har störst betydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer 
i riket. 

Det har varit flera år med en stark real skatteunderlagstillväxt. Ökningstakten av skatteunderlaget kommer 
att avta och orsaken till detta är att sysselsättningen ökar långsammare. 

Befolkning 

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

Den 30 april var preliminärt befolkningen i Ystads kommun 30 354, det vill säga 128 fler än vid årsskiftet. 
Denna ökning betyder 0,4 % i ökning för årets fyra första månader. 

Om man jämför befolkningsökningen den senaste tolvmånadersperioden så är den 411 personer och 1,4 %. 

Ränta och inflation 

Vid årets början var Riksbankens reporänta – 0.25 %. Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad vid sitt 
möte i april 2019. Räntan förväntas höjas igen mot slutet av året eller i början av nästa år enligt Riksbanken. 

Inflationen har varit låg de senaste åren. Konsumentprisindex (KPI), som är ett mått för prisutveckling, var 
2,0 % år 2018. Inflationen beräknas öka med 2,0 % år 2019 och med 2,4 % år 2020 enligt Sveriges 
kommuner och landsting (SKL). 

KPIF är KPI med fast ränta och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. KPIF 
steg med 2,1 % under år 2018. KPIF beräknas öka med 1,7 % år 2019 och med 1,9 % år 2020 enlig SKL. 

Redovisningsprinciper 

Vid upprättande av denna tertialrapport har i stort samma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen. 

Helårsprognos avseende resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal för kommunen 
baseras på ekonomiavdelningens bedömningar. Förvaltningarnas bedömningar framgår av inlämnat 
material. För bolagen och kommunalförbunden baseras rapporten med prognoser på infordrade uppgifter 
från dessa. 

Pensioner 

Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den 
totala pensionsskulden uppgick 2019-04-30 till 568,7 mkr, varav 519,9 mkr avser ansvarsförbindelse. Det 
innebär att cirka 91 % ligger utanför balansräkningen. Ur ett riskperspektiv är det viktigt att beakta denna 
pensionsskuld eftersom några medel inte finns fonderade för att möta de betalningar som kommer att 
uppstå när skulden ska regleras. 

Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pensionsskulden, har minskat från 524,1 mkr vid årsskiftet 
till 519,9 mkr. 

Likvida medel 

Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga 
placeringar, kassa, postgiro och bank. Likviden 2019-04-30 var 118,3 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 
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räntekostnader som följd. 

Långfristiga skulder 

Under de första fyra månaderna har kommunens nettolåneskuld ökat med 235,0 mkr till 2 791,7 mkr. 
Vidareutlåning inom koncernen har ökat med 30,0 mkr sedan årsskiftet. Kommunens del har ökat med 
205,0 mkr. Detta innebär att den del av den totala låneskulden som är hänförligt till kommunen är 
1 337,9 mkr per 2019-04-30. 

Finansnetto 

Finansnettot för perioden är positivt och uppgår till 4,4 mkr. För helåret 2019 prognostiseras finansnettot 
bli 9,4 mkr bättre än budget. 

Investeringar 

120,7 mkr har kommunen nettoinvesterat under årets första fyra månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2019, är 1 157,7 mkr. Detta innebär att 10 % av total investeringsbudget 
är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas 62,4 mkr av årets budget inte förbrukas under 
året, vilket betyder att årets investeringsutgift beräknas bli ungefär 1 095,3 miljoner. 

Två större byggnationer har haft de största investeringsutgifterna de första fyra månaderna. Störst 
investeringsutgift på 40,7 mkr har varit för en ny skolbyggnad (Källan). Näst största utgiften på 29,5 mkr 
har varit för byggnation av två nya färjelägen. 

Av de investeringsmedel som inte förväntas förbrukas är den största avvikelsen i förhållande till budget att 
18,8 mkr inte kommer att förbrukas till äldreboendet i Trädgårdsstaden. Det blir även mindre VA-utbyggnad 
i förhållande till budget detta år. 

Väsentliga personalförhållanden 

Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, har varit 93,5 % under perioden januari till mars. 
Motsvarande tid förra året var frisknärvaron 92,9 %. Per sista december 2018 var antalet tillsvidareanställda 
personer 2 447 st. Antalet anställningar omräknat till heltider uppgick till 2 258 st. Denna siffra är nu 2 253 
st. 
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God ekonomisk hushållning 

Övergripande mål Utfall Prognos helår 

1 % befolkningsökning   

Demokrati och delaktighet för alla   

Ungdomsarbetslösheten ska minska   

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas   

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

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån 
Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet   

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans   

Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska besluta om finansiella mål som dels ska definiera vad 
”god ekonomisk hushållning” är i den egna organisationen och dels ska vara styrande för den ekonomiska 
planeringen/utvärderingen. Kommunerna skall inte bara anta finansiella mål utan också verksamhetsmål i 
budgeten, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I respektive års årsredovisning ska en 
samlad bedömning göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige fattade i december 2018 beslut om budget 2019. I budgeten ingår kärnområdena 
Kultur, Utbildning, Vård och Omsorg, Miljö, Tillväxt samt Ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller 
övergripande och strategiska mål vilka utgår från Vision 2030. Nämnderna skal bryta ned de relevanta 
övergripande och strategiska målen till årliga åtaganden. Den sammanfattande analysen för 2019 bygger på 
att över 50 % av nämndernas åtaganden ska vara helt uppfyllda för att det övergripande målet ska anses vara 
i huvudsak uppfyllt. De två övergripande mål som undantas från detta kriterium är: 

 Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans. Bedömningen baseras 
på de tre finansiella delmålen och minst två av dessa ska vara uppfyllda för att det övergripande 
målet ska anses vara uppfyllt. 

 1 % befolkningsökning. Bedömning baseras helt på uppfyllandegraden att befolkningsökningen 
uppgår till 1 % oaktat nämndernas uppfyllandegrad av åtaganden. 

Utfall  
Det övergripande målet 1 % befolkningsökning är uppfyllt för perioden med motsvarande 1,4 %. 
Resterande övergripande mål är inte uppfyllda per 190430. Inga av de tre finansiella målen uppfylls för 
perioden. 
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Prognos 

Sex av sju övergripande mål bedöms uppnå prognosmässigt för året. Målet som inte bedöms uppnås är 
"Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans" där samtliga tre finansiella 
målen inte bedöms uppnås. 

  

1.2 Uppföljning av övergripande finansiella mål 

Enligt budget 2019 finns följande tre finansiella mål som antagits av kommunfullmäktige: 

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

Utfall: Periodens relation är minus 1,9 %. 

Målet är inte uppfyllt. 

Prognos: Relationen för årets resultat per 191231 beräknas bli minus 1,9 %. 

 

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

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhållande till år 2018 är 11,2 %. Periodens ökningstakt 
av skatteintäkterna är 5,4 %. 

Målet är inte uppfyllt. 

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 7,3 %. Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag 
beräknas bli 5,4 %. 
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Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras. 

Utfall: Periodresultatet är minus 30,4 mkr vilket ger en minskning av egna kapitalet med 2,0 %. 
Inflationsprognosen för hela 2019 är 1,7 %. Om man fördelar den förväntade inflationen jämt över året så 
ger det ungefär 0,6 % i inflation för perioden. 

Målet är inte uppfyllt. 

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 191231 beräknas bli minus 31,0 mkr. Detta gör att det egna 
kapitalet minska med 2,1 %. Inflationsprognosen för 2019 är 1,7 %. 

  

 

  

  

Sammanfattning: Inget av de tre målen har per 190430 uppnåtts. Prognosen för helåret visar att inget av 
de tre övergripande finansiella målen kommer att uppnås med den nuvarande ekonomiska prognosen. 
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1.3 Finansiella rapporter, kommunen 

Resultaträkning (mkr) 

Resultaträkning (mkr) 
 

Resultat 
19.04.30 

Prognos 
19.12.31 

Budget 
19.12.31 

Resultat 
18.04.30 

Resultat 
18.12.31 

Verksamhetens intäkter Not 1 232,6 992,2 704,0 226,6 738,1 

Verksamhetens kostnader Not 1 -757,3 -2 501,3 -2 161,8 -709,3 -2 152,1 

Avskrivningar Not 2 -51,2 -157,1 -157,1 -49,3 -155,0 

Verksamhetens 
nettokostnader  -575,9 -1 666,2 -1 614,9 -532,0 -1 569,0 

Skatteintäkter Not 3 444,5 1 333,5 1 346,7 430,2 1 294,5 

Generella stadsbidrag och 
utjämning Not 4 96,6 289,9 279,3 81,0 245,8 

Finansnetto Not 5 4,4 11,8 2,4 -1,1 27,4 

Årets resultat  -30,4 -31,0 13,5 -21,9 -1,3 

Balansräkning (mkr) 

Balansräkning (mkr)  
Utgående balans 

19.04.30 
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

18.12.31 

Anläggningstillgångar Not 6 4 330,1 4 146,2 4 230,7 

Omsättningstillgångar Not 7 559,7 398,4 466,8 

S:a tillgångar  4 889,8 4 544,6 4 697,5 

Eget kapital Not 8 1 488,5 1 489,8 1 489,8 

varav avsatt till 
resultatutjämningsreserv  123,5 123,5 123,5 

Årets resultat  -30,4 -21,9 -1,3 

S:a eget kapital  1 458,1 1 467,9 1 488,5 

     

Avsatt till pensioner Not 9 29,8 29,0 29,2 

S:a avsättningar  29,8 29,0 29,2 

     

Långfristiga skulder  2 826,7 2 474,9 2 594,2 

Kortfristiga skulder Not 10 575,2 572,8 585,6 

S:a skulder  3 401,9 3 047,7 3 179,8 

S:a eget kapital och 
skulder 

 4 889,8 4 544,6 4 697,5 
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Kassaflödesanalys (mkr) 

Kassaflödesanalys (mkr)  
Resultat 
19.04.30 

Resultat 
18.04.30 

Resultat 
18.12.31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  -30,4 -21,9 -1,3 

Justering för av- och nedskrivningar  51,2 49,3 155,0 

Ökning/minskning av avsättningar  0,6 -0,6 -0,4 

Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg  0,0 -0,7 -0,7 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  21,4 26,1 152,6 

     

Ökning/minskning av kortfristiga fodringar  -15,6 1,1 -36,1 

Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  3,0 -18,6 -29,8 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -10,4 26,2 39,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1,6 34,8 125,7 

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -120,9 -51,4 -249,4 

Försäljning av materiella anläggningstillg  0,1 0,7 0,7 

Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - - - 

Omklassificering av finansiella anläggningstillg  - - -8,1 

Försäljning av finansiella anläggningstillg  - - - 

Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster  0,1 0,0 0,1 

Förändring finansiell leasing  0,1 0,3 1,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -120,6 -50,4 -255,7 

     

Finansieringsverksamheten     

Förändring låneskuld  232,5 8,1 127,5 

Ökning/minskning långfristiga fodringar  -30,0 -40,0 -25,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  202,5 -31,9 102,5 

     

Årets kassaflöde  80,3 -47,5 -27,5 

Likvida medel vid periodens början  38,0 65,5 65,5 

Likvida medel vid periodens slut Not 11 118,3 18,0 38,0 
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader 

Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster. 

Not 2 Avskrivningar 

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 

Not 3 Skatteintäkter 

  
Resultat 
19.04.30 

Prognos 
19.12.31 

Budget 
19.12.31 

Resultat 
18.04.30 

Resultat 
18.12.31 

Kommunalskatt 450,5 1 351,4 1 346,7 433,6 1 300,6 

Slutavräkning 2019 (2018) -6,0 -17,9 - 0,4 -1,8 

Slutavräkning 2018 (2017) 0,0 - - -3,8 -4,3 

Summa 444,5 1 333,5 1 346,7 430,2 1 294,5 

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning 

  
Resultat 
19.04.30 

Prognos 
19.12.31 

Budget 
19.12.31 

Resultat 
18.04.30 

Resultat 
18.12.31 

Inkomstutjämningsbidrag 84,4 253,2 248,2 78,7 236,2 

Utjämningsavgift för kostnadsutjämning 
inkl LSS -20,1 -60,4 -58,2 -24,6 -73,9 

Regleringsbidrag/avgift 7,0 21,2 13,2 1,5 4,7 

Stöd enligt regeringsbeslut med 
anledning av flyktingsituationen 3,1 9,3 9,3 3,8 11,5 

Övriga bidrag från staten, Boverket - - - - 3,2 

Kommunal fastighetsavgift 22,2 66,6 66,8 21,6 64,1 

Summa 96,6 289,9 279,3 81,0 245,8 

Not 5 Finansnetto 

Finansiella intäkter uppgår till 10,7 mkr (6,7 mkr) och finansiella kostnader till 6,3 mkr (7,8 mkr). 

Not 6 Anläggningstillgångar 

  
Utgående balans 

19.04.30 
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

18.12.31 

Materiella anläggningstillgångar 2 827,8 2 666,2 2 758,3 

varav mark byggnader och teckn. anl 2 755,7 2 600,4 2 682,6 

maskiner och inventarier 72,1 65,8 75,7 

Finansiella anläggningstillgångar 1 502,3 1 480,0 1 472,4 

varav värdepapper, andelar mm 41,4 33,3 43,3 

långfristiga fodringar 1 460,9 1 446,7 1 429,1 

S:a anläggningstillgångar 4 330,1 4 146,2 4 230,7 
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Not 7 Omsättningstillgångar 

  
Utgående balans 

19.04.30 
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

18.12.31 

Exploateringsfastigheter 81,9 73,7 84,9 

Fodringar 359,5 298,7 343,9 

Kortfristiga placeringar - 7,9 - 

Kassa och bank 118,3 18,1 38,0 

S:a omsättningstillgångar 559,7 398,4 466,8 

Not 8 Eget kapital 

  
Utgående balans 

19.04.30 
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

18.12.31 

Eget kapital 1 458,1 1 467,9 1 488,5 

varav periodens resultat -30,4 -21,9 -1,3 

Kommungemensamt 1 133,0 1 142,3 1 142,3 

Hamnfond 151,5 143,5 143,5 

Pensionsavsättning 202,8 202,8 202,8 

Sociala investeringar 1,2 1,2 1,2 

Kommunfullmäktige har under tidigare år beslutat att avsätta totalt 123,5 mkr till 
resultatutjämningsreserven. 

Not 9 Avsatt till pensioner 

  
Utgående balans 

19.04.30 
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

18.12.31 

Ingående värde 29,2 29,6 29,6 

Periodens förändring exkl visstidspens etc 0,6 -0,3 0,5 

varav räntekostnad 0,3 0,2 0,6 

Periodens förändring visstid och garantipens -0,1 -0,2 -0,8 

varav räntekostnad 0,0 0,0 0,0 

Periodens förändring särskild löneskatt 0,1 -0,1 -0,1 

Utgående värde 29,8 29,0 29,2 

Not 10 Kortfristiga skulder 

  
Utgående balans 

19.04.30 
Utgående balans 

18.04.30 
Utgående balans 

18.12.31 

Kortfristig skuld till koncernföretag 165,8 169,9 154,9 

Leverantörsskulder 74,7 48,4 118,8 

Övriga kortfristiga skulder 94,4 129,6 75,4 

Upplupna kostnader o förutbet int 240,3 224,9 236,5 

varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt 18,9 17,9 50,0 

S:a Kortfristiga skulder 575,2 572,8 585,6 

Not 11 Likvida medel vid årets slut 

Av likvida medel vid periodens slut utgör 128,9 mkr (152,4 mkr) nettoskuld till koncernföretag. 
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Övrigt 

Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr 

Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr: 19.04.30 18.04.30 18.12.31 

Avgiftsbestämd ålderspension 18,9 17,9 50,0 

Avsättning till pensioner 29,8 29,0 29,2 

Pensionsförpliktelse 519,9 541,2 524,1 

Total pensionsskuld 568,6 588,1 603,3 

Långfristiga skulder 

Låneportföljens storlek och sammansättning 

Bank/kreditinstitut Räntetyp (fast/rörlig) Belopp kkr Snittränta 

Kommuninvest Fast 2 431 700 0,71 % 

Kommuninvest Rörlig 280 000 0,01 % 

Nordiska 
investeringsbanken Fast 80 000 0,71 % 

Summa  2 791 700 0,64 % 

Kapitalbindningstid kapitalbindningsstrategi 

Normportfölj 
Kapitalförfall 
(årsintervall) Belopp (kkr) Andel Min Andel förfall Max Förfall per 2019-04-30 

0-1 618 000 0 % 30 % 22 % 

1-3 1 400 000 0 % 40 % 36 % 

3-5 773 700 0 % 40 % 42 % 

5-7 0 0 % 40 % 0 % 

7-10 0 0 % 40 % 0 % 

Summa 2 791 700   100 

Räntebindningstid räntebindningsstrategi 

Normportfölj 
Ränteförfall 
(årsintervall) Belopp (kkr) Andel Min Andel förfall Max Förfall per 2019-04-30 

0-1 718 000 25 % 50 5 26 % 

1-3 1 300 000 10 % 40 % 32 % 

3-5 773 700 10 % 40 % 42 % 

5-7 0 0 % 20 % 0 % 

7-10 0 0 % 20 % 0 % 

Summa 2 791 700   100 
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1.4 Sammanfattning nämnderna 

Drift, nettokostnader mkr 
Utfall 

19.04.30 
Budget 
19.04.30 

Avvikelse 
19.04.30 

Prognos 
19.12.31 

Budget 
19.12.31 

Avvikelse 
prog/budg 

Kommunstyrelse - Ledning 
o Utveckling -29,2 -28,4 -0,8 -83,3 -85,5 2,2 

Kommunstyrelse- 
Kommunalförbund och 
överförmyndarverksamhet -10,0 -9,4 -0,6 -30,3 -28,3 -2,0 

Kommunstyrelse - Hamn 4,0 2,7 1,3 8,0 8,0 0,0 

Valnämnd 0,1 -0,1 0,2 -0,8 -0,5 -0,3 

Barn- och 
Utbildningsnämnd -208,2 -186,9 -21,3 -568,3 -562,9 -5,4 

Kulturnämnd -11,9 -11,2 -0,7 -33,8 -33,9 0,1 

Gymnasienämnd -56,4 -46,3 -10,1 -147,5 -147,5 0,0 

Myndighetsnämnd 1,2 -1,1 2,3 -3,2 -3,5 0,3 

Samhällsbyggnadsnämnd -30,3 -31,2 0,9 -73,7 -65,0 -8,7 

Socialnämnd -236,2 -217,2 -19,0 -684,1 -658,1 -26,0 

Revision -0,1 -0,5 0,4 -1,4 -1,4 0,0 

Summa -577,0 -529,6 -47,4 -1 618,4 -1 578,6 -38,8 

Finansiering o 
kommungemensamt 546,6 530,7 16,1 1 587,4 1 592,1 -4,7 

TOTALT -30,4 1,1 -31,3 -31,0 13,5 -44,5 

 

Investeringar mkr Utfall 19.04.30 Prognos 19.12.31 
Budget aktuell 

2019 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelsen - LoU -0,5 -6,8 -25,0 18,2 

Kommunstyrelsen - Hamn -30,2 -628,6 -600,1 -28,5 

Barn o Utbildningsnämnd -0,8 -16,3 -16,3 0,0 

Kulturnämnd -0,4 -5,4 -5,4 0,0 

Gymnasienämnd -0,6 -11,8 -11,8 0,0 

Myndighetsnämnd 0,0 -2,4 -2,4 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnd -87,8 -410,5 -483,2 72,7 

Socialnämnd -0,5 -13,5 -13,5 0,0 

TOTALT -120,8 -1 095,3 -1 157,7 62,4 
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Kommunstyrelsen- Ledning och utveckling 

Under 2019 fortsätter satsningen att alla chefer ska gå ledarskapsutbildningen "Utvecklande ledarskap". Alla 
chefer beräknas genomgått utbildningen vid årets slut. Översyn och revidering av nuvarande styr- och 
resultatmodell pågår och förslag till ny modell ska behandlas i kommunfullmäktige till hösten. Arbetet med 
e-tjänster fortgår. Tre nya digitala flöden har implementerats under det första tertialet: betygskopia, 
hälsodeklaration och ansökan till kulturskolan. I hamnen pågår genomförandet av entreprenad färjeläge 7/8 
samt omläggning av dagvattenledningar och ny trafikföring södra Dragongatan. Styrgruppen för 
Hamnstaden har gett ett uppdrag att rekrytera projektledare. Integrationsarbetet kommer att vara fortsatt 
viktigt och det finns många nyanlända som inte kommer in samhället i tillräckligt stor utsträckning. 

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett underskott för det första tertialet på 0,8 mkr. Det 
negativa resultatet beror på en temporär negativ effekt av förändringen av semesterlöneskulden på 2,5 mkr. 
Förvaltningens prognos 2019 är ett positivt resultat på 2,2 mkr. 

Kommunstyrelse- kommunalförbund och överförmyndarverksamhet 

Medlemsavgifter till kommunalförbunden redovisar ett underskott för det första kvartalet på 0,5 mkr. 
Prognosen är ett underskott på 2,0 mkr hänförligt ökningar av medlemsavgiften till räddningstjänsten. Detta 
inkluderar en kostnadseffekt av att Ystads befolkning ökat i högre grad än övriga medlemskommuner vilket 
gör att kommunen får bära en större andel av medlemsavgiften. Budgetramen för räddningstjänstförbundets 
medlemsavgift är oförändrad sedan 2017. 

Överförmyndarverksamheten som från och med 2019 ingår i budgetramen för kommunalförbunden har en 
budgetneutral prognos. 

Kommunstyrelse-Hamn 

Det ekonomiska utfallet förväntas bli enligt budget. 

Valnämnd 

Valnämnden ingick tidigare i Ledning & Utvecklings budget men har från och med 2019 en egen budgetram. 
Valnämnden redovisar för det första tertialet ett positivt resultat på 0,3 mkr. Europaparlamentsvalet 2019 
beräknas kosta ungefär lika mycket som valet 2018 vilket ger en prognos på -0,3 mkr. 

Barn och utbildningsnämnden 

Nämnden prognostiserar för ett underskott på 5,4 mkr exklusive semesterlöneskulden. 

Nya skolrelaterade lagar och förordningar började gälla från 1 juli. Det har inneburit en del ny planering och 
nya kostnader, bland annat på grund av nya systemstöd. Efter ett stort och krävande arbete med 
uppbyggnaden av system och informationsinsatser är digitaliseringen av val till förskola och skola med 
skolvalssystemet från IST igång. Den nya och ombyggda Nattugglan är helt färdigställd. Arbetet med Ystads 
nya skola "Källan" fortlöper och håller tidsplanen. 

Kulturnämnd 

Nämnden uppvisar ett resultat på 0,1 mkr exklusive semesterlöneskulden för perioden januari-april. 

Det är stort fokus på det fortsatta arbetet med att synliggöra kulturen, både kommunens egen 
kulturverksamhet och föreningarnas kulturarrangemang, särskild för målgruppen barn och unga. Detta 
genom att bland annat uppdatera hemsidor, vara aktiv i sociala medier och att digitalisera kulturkalendern. 

Gymnasienämnd 

Gymnasienämnden visar vid tertial ett en budget i balans. Nämndens har efter underskottet vid 
marsuppföljningen beslutat om en handlingsplan för att hamna i balans 2019. 

Söksiffrorna för Ystad gymnasium inför nästa läsår ligger något under budget just nu. Det är också oklart 
hur många gymnasieelever som Ystads kommun kommer att ha betalningsansvar för inför det kommande 
läsåret. I augusti blir det tydligt hur elevströmmarna blir. 
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Vuxenutbildningen i Ystad fortsätter att förändras utifrån statliga direktiv och påverkas direkt av nämndens 
besparingar då tillexempel inga fler yrkesutbildningar kommer att beviljas i år. Verksamheten påverkas även 
av i vilken omfattning Simrishamns kommun väljer att ta tillbaka sin verksamhet. 

Myndighetsnämnd 

Bygglovsenheten har fortsatt högt antal inkommande ärenden och det råder stor efterfrågan på 
myndighetsnämndens tjänster. Införandet av nya bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande 
informationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till 
medborgarna tar mer granskningstid i anspråk. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 0,3 mkr. 

Samhällsbyggnadsnämnd 

En ekonomisk genomlysning pågår för att identifiera vad som är kostnadsdrivande och hur ändrade 
arbetssätt kan ge ekonomiskt genomslag. Förvaltningen har också, med konsultstöd finansierat av statens 
samordning för ökat bostadsbyggande, arbetat med en kostnads- och intäktsanalys för projekt hamnstaden. 
Nämndens prognostiserade resultat för helåret 2019 beräknas till -8,7 mkr. Kostnaderna för bland annat 
brand- och inbrottslarm, passagesystem och kameror har ökat kraftigt de senaste åren vilket gör att budget 
för det oplanerade underhållet för kommunens fastigheter inte ryms inom tilldelad budgetram. 

Socialnämnden 

Arbetet med handlingsplanen fortlöper och just nu upprättas aktivitetsplaner per enhet. Verksamheterna 
avger månatligen en skriftlig och muntlig rapport till socialnämnden under rubrikerna, aktuellt, verksamhet, 
medarbetarsituation samt nyckeltal. 

Inom Hälso- och sjukvårdens organisation pågår en genomlysning med fokus på det kommunala hälso- och 
sjukvårdsansvaret, ledning och styrning, in- och utskrivning av patienter, arbetssätt, arbetsmiljö, 
förhållningssätt, arbetsfördelning, förskrivning av tekniska hjälpmedel. 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 26 mkr för 2019. Resultatet för perioden är något bättre 
men prognosen är oförändrad jämfört med kvartal 1 då kostnaderna för sommaren är osäkra.  Individ och 
familj och Hälsa vård och omsorg redovisar underskott. Fortsatt höga kostnader för externa placeringar och 
personlig assistans medan kostnaden för försörjningsstöd var något lägre i april. Prognosen visar fortsatt 
underskott inom hemtjänstens resursfördelningssystem. Volymökningarna påverkar även hemsjukvården 
och rehab som prognostiserar ett underskott. Prognosen för tekniska hjälpmedel innefattar en minskad 
kostnad med ca 1,0 mkr som en effekt av arbetet med handlingsplanen. 

Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en negativ avvikelse mot budget med 
4,7 mkr. 

Skatteintäkter: Skatteintäkter är beräknat efter cirkulär 19:21 från Sveriges Kommuner och Landsting 
daterat 2019-05-02 och har en negativ budgetavvikelse på 2,6 mkr. 

Finansnetto: Överskottet från kommunens gemensamma finansiering förväntas ge ett överskott på totalt 
9,4 mkr där 4,0 mkr beror på räntenivån och 5,4 mkr är andra finansiella poster där en utbetalning från 
Kommuninvest på 5,1 mkr är den största förklaringen. 

Pensionskostnader: Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett underskott med 13,0 mkr. 

Personalförsäkringar: Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadpåslaget 
förväntas ge ett överskott på 1,5 mkr. 
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2 Sammanfattning koncern 

2.1 Ytornet AB 

Ytornet AB utgör sedan 2004-12-15 Ystad kommuns moderbolag. Från och med 2004-12-31 har Ystads 
kommun bildat en äkta koncern genom att överlåta kommunens aktier i Ystad Energi AB, Ystad Hamn 
Logistik AB, AB Ystadbostäder, Ystads Industrifastigheter AB samt Ystads Teater AB. Från och med 2010-
12-31 ingår även AB Ystads Saltsjöbad i koncernen. 

Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för perioden på ett underskott. Räntekostnaderna har 
periodiserats och belastat bolaget för första tertialet. Koncernbidrag som ska täcka räntekostnaderna 
kommer först i samband med helårsbokslutet att regleras från dotterbolagen till moderbolaget. Ett antal 
transaktioner med dotterbolagen regleras först i samband med bokslutet. 

2.2 Ystad Energi AB 

Ekonomi 
Utfall 

180430 
Utfall 

190430 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 8,9 21,6 34,2 34,0 34,0 

Verksamhet 

Den milda vintern har medfört att energikonsumtionen är lägre än prognos för tertial 1 år 2019 både för 
elnätet och fjärrvärmen. I år har fjärrvärmeverksamheten kört mindre olja än budget på grund av milt väder 
och ackumulatortanken. Under året planeras fjärrvärmeproduktionen övergå till helt fossilfri produktion i 
enlighet med målet att ha en fossilfri produktion till år 2020. Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn 
tillströmning av nya kunder och här har kunder anslutits hela vintern då det inte varit någon tjäle i marken. 
Inga särskilda händelser har inträffat som påverkar verksamheten framåt. 

Den nya verksamheten elhandel arbete med att öka antal kunder är i linje med försäljningsplanen. Under 
våren har Ystad Energihandel även börjat sälja solceller via en samarbetspartner. Stort fokus är att 
marknadsföra Ystad Energi så att kunder ska bli medvetna om att bolaget nu arbetar utifrån hela värdekedjan 
och att Ystad Energihandel säljer el. Alla kunder i prisområde 4 kan nu erbjudas att köpa el som är 100% 
förnybar från sol, vind, vatten och biobränsle som dessutom är ursprungsmärkt. Det innebär att 
konsumenten kan vara säker på att den el som Ystad Energihandel levererar kommer från förnybara 
energikällor. Kunder erbjuds även att köpa el som är märkt med Bra Miljöval. Sponsring och deltagande i 
arrangemang sker i större utsträckning än tidigare. Det innebär att när kunder köper sin el genom Ystad 
Energihandel stannar mer av pengarna i Ystads Kommun. Vinsten går alltså tillbaka till invånarna. Bolaget 
är dessutom stolta sponsorer till flera av kommunens föreningar. Är man kund hos Ystad Energihandel 
innebär det att man är med och stöttar ett lokalt föreningsliv. 

I övrigt har inga andra särskilda händelser inträffat som påverkar verksamheten framåt. 

Ekonomi 

Tertialresultatet för Elnät ligger något i underkant av budget, Fjärrvärme, Öppet Stadsnät och övrig 
verksamhet ligger i något över budget för perioden. Tertialresultatet totalt för Ystad Energi ligger på 
budgeterad nivå. Resultatprognosen för helåret ligger i nivå med budget under förutsättning att inget 
oförutsett inträffar. 

Länsstyrelsen fattade beslut om stöd för bredbandsutbyggnaden den 5 april 2017 och under året kommer 
det att genomföras en delrapportering av byggnationen. 

Investeringar 

Inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört med budget har genomförts eller planeras. 

Framtid 

Elnätsverksamheten kommer att ansluta nybyggnadsområden och upprustningen av äldre anläggningsdelar 
fortsätter. Planeringen för en ny regionnätsinmatning av elnät till Ystad är fortsatt aktuell, eventuellt beslut 



Delårsrapport tertial 1 2019 18(84) 

ligger hos regionnätsägaren. Arbete med modernisering av mottagningsstation M2, Åkesholm pågår. 

Det är sista året av regleringsperioden som är mellan åren 2016-2019, vilket innebär att förutsättningarna 
för intäktsramen från Energimarknadsinspektionen är klara. Nuvarande intäktsreglering innebär att 
Elnätsföretag framöver inte får betalt för äldre anläggningar. Det innebär att bolaget behöver investera mer 
än tidigare för att kunna tillgodoräkna sina anläggningstillgångar. Den sista mars lämnades underlag in till 
Energimarknadsinspektionen för nästa regleringsperiod som är 2020-2023. 

Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet 2019 med cirka 5,6 % och ligger på ett genomsnitt i en 
nationell jämförelse mellan nätbolagen i Sverige och under vid jämförelser med närliggande bolag. Ystad 
Energi själv fick höjning från överliggande nät med 11%, vilket motsvarar nästan hela den egna 
prisförändringen. Fjärrvärmepriset och Öppet Stadsnäts anslutningsavgift kommer att vara oförändrat 
under 2019. 

Fjärrvärmeverksamheten arbetar med att planera för ny pannkapacitet, miljöansökan är inskickad till 
Länsstyrelsen, uppskattningsvis tar det cirka ett år att få svar. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att 
ske genom kompletteringar och i nybyggnadsområden. Under året kommer upphandling genomföras för 
utsmyckningen av ackumulatortanken. 

Elnätsavdelningen har fått negativt besked om att höja abonnemanget mot överliggande nät. Det innebär 
att olika åtgärder undersöks och en av dem är en översyn av elkunder som eventuellt skulle kunna konvertera 
sitt värmebehov till exempelvis fjärrvärme för att minska effekten på elnätet. 

Under året kommer bolaget även jobba för att köpa en bit mark i Köpingebro för att på sikt installera 
solfångare på tomten, för leverans av värme till Köpingebros fjärrvärmenät. Företaget kör med HVO på 
egna fordon och en elbil har införskaffats. 

Fibernätsutbyggnaden fortsätter i samarbete med Länsstyrelsen för att utöka nätet och förbättra 
anslutningsmöjligheterna. Öppet Stadsnät fortsätter lanseringen av anslutningar och utbyggnader 
tillsammans med den upphandlade kommunikationsoperatören Open Universe. Under året kommer det 
även att byggas i staden, då efterfrågan ökat markant. 

Elhandelsaffären med, dotterbolaget Ystad Energihandel, kommer att vidareutvecklas under året. Fokus till 
att börja med ligger på att skapa medvetenhet i Ystads Kommun med omnejd om att bolaget påbörjat 
försäljning av el. 

När det gäller gatubelysningen kommer underhåll att genomföras enligt plan. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Leveranssäkerhet, mål för; Fjv= 99% 
leveranssäkerhet 

Pågår enligt plan.   

Leveranssäkerhet, mål för; Elnät= 
max 15 min oplanerade avbrott i vårt 
elnät (SAIDI) 

Målet kommer ej att uppnås under året.   

Leveranssäkerhet, mål för; ÖSY= 
99,9% tillgänglighet i passivt fibernät 

Pågår enligt plan.   

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Minst 350 grävda anslutningar under 
2019. Förtydligande: Detta är YE,s 
mål, vilket är ett delmål i YK 
bredbandsstrategi med mål att 95% 
av befolkningen i kommunen ska ha 
möjlighet till anslutning år 2020. 

Pågår enligt plan.   
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Praktikplatser för yrkesprogram, 
studiebesök från skolor samt erbjuda 
sommarjobb åt ungdomar. 

Pågår enligt plan.   

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

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Utvecklingssamtal 1ggr/år Pågår enligt plan.   

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Aska återförs till skogen Under tertial 1 har 97% av all aska 
återförts till skogen. 

  

Nätstationer och gatubelysning ska 
smälta in i bef. miljö 

Pågår enligt plan.   

Lokala leverantörer av 
bränsletransporter. 

Pågår enligt plan.   

Fortsatt drift över en längre period 
med RME på fler 
produktionsenheter. 

Pågår enligt plan.   

Minska fossilt utsläpp av CO2. Fossil oljeanvändning ligger på 0,4 %, 
lägre åren tidigare. Prognosen är att 
årsvärdet ej överstiger tidigare års värde 
och att 2020 är värdet 0. 

  

Minska utsläpp av NOx NOx värden från pannorna är högre än 
medelvärdet. Orsaken är hög belastning 
och bränslemixen. 

  

Vid byte av bilar ska bästa miljöval 
som ex. miljöbilar/elbilar väljas. 

Pågår enligt plan.   

Returtemperaturen ska sänkas Returtemperaturen ligger över 
medelvärdet de senaste åren. Insatser ska 
göras. 

  

Minska elförbrukning i fjv-
produktionen 

Värdet, kWh el/Prod MWh fjv är lägre 
än senaste åren. Prognosen är att målet 
ska uppfyllas. 

  

Kontrollera att det är en sund och 
säker miljö för medarbetare och 
entreprenörer som arbetar på Ystad 
Energi. 

Pågår enligt plan.   

Kontroll av att produkter som 
används inom företaget 

Pågår enligt plan.   

Öka välbefinnandet och kondition Pågår enligt plan.   
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Ta fram budget som godkänns av 
styrelsen. 

Pågår enligt plan.   

 

2.3 AB Ystadbostäder 

Ekonomi 
Utfall 

180430 
Utfall 

190430 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 2,0 -0,8 8,5 8,5 8,5 

Verksamhet 

I projekt Grundström planeras en nybyggnation av 36 lägenheter. Överenskommelse om riktpris för 
uppförande av byggnaden i en samverkansentreprenad med entreprenör gjordes precis innan årsskiftet och 
entreprenadkontrakt kommer att skrivas i början av 2019. Nytt bygglov har beviljats av 
Myndighetsnämnden. Planerad byggstart i andra halvan av 2019. 

I projekt Kokillen pågår planering och projektering för nybyggnation av 52 lägenheter i två huskroppar. 
Projektet kommer att handlas upp i strategisk partnering tillsammans med projekten Mammutträdet 1 och 
Abrahamsfält 1 samt ytterligare ett odefinierat projekt under våren 2019. Byggstart för Kokillen kan komma 
att ske i slutet av 2019. 

I projekt Ystad Trädgårdsstad kalkylerar Ystadbostäder med att bygga cirka 120-130 lägenheter. Förhandling 
om riktpris för uppförande av byggnaden i projekt Arboristen, som innehåller 20 lägenheter, pågår. 
Planering och projektering för etapperna 2 och 3 med Mammutträdet 1 och Abrahamsfält 1 är inledd och 
kommer att ingå i upphandling av strategisk partnering tillsammans med Kokillen. 

I projekt Fridhem vindslägenheter var 4 nya lägenheter inflyttningsklara under 2018. 4 lägenheter till 
handlades upp innan årsskiftet och har påbörjats. Upphandling avseende resterande 32 lägenheter pågår. 

Högkonjunkturen i byggbranschen har medfört svårigheter att locka byggare till Ystad vad avser hyresrätter, 
därför är bolaget inte så långt i planerna som det kunde varit. Bolaget har utfört en studie där ett tiotal 
byggare tillfrågades om vad som skulle kunna locka dem att bygga för Ystadbostäder. Under hösten, med 
nytillträdd VD, intensifierades nätverksarbetet med presumtiva byggentreprenörer och informationen om 
bolagets planer på att handla upp kommande bostadsproduktion i strategisk partnering mottogs med 
optimism bland entreprenörerna. Upphandlingen pågår och entreprenör beräknas vara utsedd under kvartal 
2. 

Ekonomi 

Tertialrapporten för januari-april visar ett resultat på -0,8 mkr, vilket är sämre än budgeterat. Avvikelsen 
från budget beror främst på att kostnaderna för reparationer och lägenhetsunderhåll varit högre än beräknat 
för perioden. Prognosen för helåret är dock att avkastningskravet på 8,5 mkr före bokslutsdispositioner och 
skatt kommer att uppnås. 

Investeringar 

Periodens nettoinvesteringar uppgår till cirka 2,8 mkr, varav 1,9 mkr avser Fridhem vindslägenheter, 1,0 
avser projekt Grundström, 0,6 mkr avser förvaltnings-/underhållsprojekt. Nettoinvesteringarna för projekt 
Trädgårdsstaden uppgår till -1,1 mkr för perioden. 

Den totala årsvolymen för investeringar bedöms uppgå till högst 160 mkr. 

Framtid 

Det är fortsatt starkt tryck på marknaden i Ystad och efterfrågan på nyproducerade lägenheter är 
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fortsättningsvis god. Bolaget fokuserar på att underhålla och vårda kulturfastigheterna för att bibehålla en 
attraktiv stadsmiljö, flertalet större renoveringsprojekt är beställda för byggstart efter semestrarna. 

Arbete med att öka delaktigheten bland hyresgästerna vid ombyggnationer och skötsel av byggnader och 
mark genom ett aktivt boinflytandearbete och ett större integrationsprojekt i kvarteret Fridhem har 
genomförts under sommaren 2018 med lyckat resultat. Styrelsen har tagit beslut om att bolaget ska upprepa 
projektet under sommaren 2019. Även andra integrationsprojekt planeras och kan komma att startas under 
året. Stort engagemang har lagts i att minimera ekonomiska förluster för vakanser i bostäder, lokaler samt 
parkeringsplatser och garage. Trots insatser finns det för många lediga parkeringsplatser. En anledning till 
det är att det finns för många parkeringar på vissa bostadsområden som är byggda med parkeringsnorm 1-
1. 

Fortsatt översyn av bolagets organisation och arbetssätt genomförs för att sätta kunderna i fokus och 
leverera en hög servicenivå med en god affärsmässighet. Bolaget jobbar med att aktivt bidra till utvecklingen 
och marknadsföringen av Ystads kommun genom att medverka vid olika sammanhang exempelvis mässor. 
Tillsammans med Ystads kommun planeras nu inför minibomässan Gröna dagar i Ystad trädgårdsstad i 
augusti. Förvaltningsavdelningen har stort fokus på ordning och reda i våra trapphus och gårdar för att 
skapa en ren, snygg och trygg miljö, extra fokus på lokalvård i trapphusen. 

En god arbetsmiljö för all personal är en viktig parameter som uppmuntrar till eget ansvar och därigenom 
ökad arbetsglädje. I samarbete med företagshälsovården mäts hälsa och medarbetarnöjdhet varje år. Det 
finns planer på att byta lokal då det är trångt och platsbrist för personalen. Senaste tillskottet till 
programkatalogen är "Help24" för att skapa ordning och reda i arbetsmiljöarbetet är under införande. 
Rekrytering av projektledare för underhåll av bolagets fastigheter pågår. Ystad Industrifastigheters personal 
finns i bolagets lokaler på Stortorget och arbete pågår med att öka utbytet mellan företagen för att öka 
synergieffekterna. 

Arbetet med att marknadsföra Ystad Trädgårdsstad som ett nytt bostadsområde pågår och intensifieras i 
augusti då det kommer att vara en minibomässa i området. Eftersom endast ett fåtal av byggnadsprojekten 
kommit igång så läggs fokus på att visa upp området med dess gröna karaktär. De olika byggherrarna 
kommer att få möjligheten att berätta om sina framtida projekt på plats och det anordnas aktiviteter för 
både vuxna och barn inom det blivande bostadsområdet 

Tillsammans med Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen pågår arbete med rättvis hyressättning 
enligt treparts-överenskommelsen. Arbetet med att förfina rapporter i Stratsys pågår och det som är mest 
aktuellt just nu är Intern kontroll. För att möta kunders behov och de miljömål som satts så arbetar bolaget 
nu på ett koncept för laddstolpar till miljöbilar. 

Bolaget anslöts sig till Allmännyttans klimatinitiativ för att delta i utmaningen "en fossilfri allmännytta och 
30 procents lägre energianvändning" till år 2030.       

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Tillskapa 50 st bostadslägenheter i 
genomsnitt per år under innevarande 
mandatperiod. 

4 vindslägenheter på Fridhemsgatan och 
36 lägenheter för nyproduktion i kv. 
Grundström är upphandlade för 
byggstart under 2019. 

För resterande 32 vindslägenheter på 
Fridhemsgatan pågår upphandling och 
byggstart kan ske kontinuerligt från 
andra halvåret 2019. 

Upphandlingen av strategisk samverkan 
för Kokillen, Abrahamsfält, 
Mammutträdet och ett odefinierat 
projekt kan resultera i byggstart av 
ytterligare drygt 50 lägenheter under 
2019. 

Färdigställande av ovan nämnda 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

lägenheter kommer företrädesvis att ske 
2020-2022. 

Underhålla och vårda våra 
kulturfastigheter för att bibehålla en 
attraktiv stadsmiljö. 

Underhållet följer planen för år 2019. 

Byggnadsminnet Änglahuset står i fokus 
under året. 

  

Öka intresset för Ystad Planeringen för genomförandet av 
minibomässan pågår. 

En aktivitet är avslutad, deltagande på 
Villamässan i Malmö. Avsikten var att 
marknadsföra Ystad som en attraktiv 
boendekommun och att få fler att vilja 
komma och titta på vad Ystad har att 
erbjuda samt att komma till 
minibomässan i augusti 2019. 

  

Vid nybyggnation beaktas 
konstnärlig utsmyckning som 
återknyter till platsens historia där så 
är möjligt. 

Konstnärlig utsmyckning har beaktas vid 
pågående upphandlingar.. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Då samtliga Ystadbostäders 
hyresgäster har tillgång till bredband 
men ej via fiber, så är bolagets 
målsättning att ansluta 5 fastigheter 
årligen till fiber. 

Pågår enligt plan   

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Sponsrar kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

Årets sponsring av kulturarrangemang 
har inte startat än. 

Lilla Tåget, midsommarfirandet och 
Ystad Jazz är med på listan över 
kommande kulturarrangemang. 

  

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

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Skapa en god arbetsmiljö för all 
personal som uppmuntrar till eget 
ansvar och därigenom ökad 
arbetsglädje. 

Tertial 1 startade ett av personalen 
efterfrågat förbättringsprojekt sett ur 
arbetsmiljöperspektiv på arbetsplatsen. 

För att kunna vara en attraktiv 
arbetsgivare och ge möjlighet till bra 
position i staden genomförs en 
inventering av lämpliga lokaler. 

Uppföljning av andra signaler ur 2018 
års företagshälsorapport planeras och 
kommer att genomföras. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Minska utsläpp av miljögifter till 
vatten. 

Åtgärder för att fördröja dagvatten 
utförs vid varje nybyggnadsprojekt. Vid 
upphandling av funktionsentreprenör 
ställs krav på kemikalieanvändning. 

  

Vid nyproduktion sträva efter att 
förtäta för att på så sätt inte ta 
jordbruksmark i anspråk inom 
staden. 

Samtliga planerade nybyggnadsprojekt 
sker genom förtätning. 

Inventering av lämplig mark pågår 
kontinuerligt. 

  

Säkerställa att kraven om de 30 gröna 
punkterna i markanvisningen för 
Ystad Trädgårdsstad efterlevs. 

Vi bevakar att markansvisningsavtalen 
följs. 

  

I Ystad Trädgårdsstad skapar vi 
förutsättningar för ett ökat 
användande av cykel och skapar 
möjlighet för etablering av bilpool. 

Vi kommer att anordna bra förvaring för 
cyklar och bilpool är upphandlad för 
etapp 1. 

  

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

Bolaget är anslutet till Allmännyttans 
Klimatinitiativ och kommer att vara 
fossilfria under år 2020. 

  

Verka för ett ökat boinflytande för 
våra hyresgäster. 

En boinflytandeaktivitet är genomförd 
och fler planeras under året. 

  

Tillse att den yttre miljön samt 
gemensamma utrymmen är i gott 
skick. 

Pågående besiktningar enligt avtalet med 
ue utföres kontinuerligt. 

  

Verka för att tillskapa uteaktiviteter i 
bolagets bostadskvarter. 

Vi tillskapar odlingsmöjligheter för 
hyresgästerna. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Bolaget ska leva på egna intäkter och 
den ekonomiska stabiliteten ska 
successivt stärkas. Driftkostnader 
och investeringar ska därför hållas på 
en nivå som ger förutsättningar för en 
långsiktigt god ekonomi. 

Arbetar enligt ägardirektivet.   

2.4 Ystads Industrifastigheter AB 

Ekonomi 
Utfall 

180430 
Utfall 

190430 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 2,3 3,0 9,0 9,0 9,0 

Verksamhet 

Detaljplan för kv Lillö är antagen.Fördjupad markundersökning är avslutad.  Förberedelser pågår för 
markanvisning. Samhällsbyggnad planerar för byggnation av infrastruktur 2020. 

Planarbete pågår för kv Simrishamn som planeras för bostäder när kulturmagasinet lämnat lokalerna, 
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eventuell försäljning av byggnaden när planen vunnit laga kraft. 

Planering pågår för försäljning av mark för logistik och markentreprenadsverksamhet på Pumpen 7. 

Avtal tecknat med YTL om att hyra på Heden 6, ombyggnation av lokalerna pågår beräknad inflyttning 
våren 2019. 

Ekonomi 

Rapporten för tertial 1 visar ett utfall på 3,0 mkr. I dagsläget finns det inga indikationer på några större 
avvikelser från budget för helåret, och prognosen för 2019 visar på ett vinstresultat före 
bokslutsdispositioner och skatt på 9 mkr. 

Investeringar 

Asfaltering av grusytor kv Pumpen 7 är utförd och planering för ny byggnad pågår. Hyresgästanpassning 
för befintlig hyresgäst i kv Tändstiftet 3. 

Framtid 

Ystads Industrifastigheters personal är lokaliserade i Ystadbostäders lokaler på Stortorget och arbete pågår 
med att öka utbytet mellan företagen för att öka redundansen, diskussion kring  eventuell flytt till nyinköpta 
lokaler på kv Kustvakten där även Ystadbostäder kommer vara hyresgäst är avslutad då en ökad förfrågan 
om ytor från marknaden prioriteras. Nya lokaler på strategiska platser ses över. 

Bolaget arbetar efter upprättade underhållsplaner på kort och lång sikt och efter upprättade drift- och 
skötselprogram för installationer i fastigheterna. 

Bolaget ska: 

 Säkerställa att framtagna skötselprogram för yttre skötsel av mark efterföljs. 

 Omarbeta hyreskontrakt med aktuella gränsdragningslistor vid omförhandling. 

 Säkerställa att myndighetsbesiktningar utförs enligt intervaller: hissar, OVK, tryckkärl, sprinkler, 
kyla, portar, SBA, elrevision, energideklaration med mera. 

 Jobba efter plan för energioptimering av fastigheterna tillsammans med hyresgästerna. 

 Ytterliggare förbättra rutiner för felanmälan. 

 Verka för en ökad digitalisering av administrativa rutiner. 

 Fortsatt utveckla koncept för försäljningsmaterial för vakanta lokaler. 

 Driva etableringsgrupp/nätverk för att fånga upp försäljningar av fastigheter samt presumtiva 
kunder. 

För att kunna tillgodose näringslivets expansion med lokaler och ytor krävs investeringar i befintliga 
fastigheter samt nyförvärv av fastigheter. 

 
Projektering pågår för ny produktionsbyggnad åt WME.  

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Markanvisning av ca 160 lägenheter 
på kv Lillö 

Tidigare intressenter för att erhålla 
byggbar mark har tillfrågats om intresse 
kvarstår. 

  

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

Diskussioner pågår med intresserade 
hyresgäster för lokaler inom Kustvakten 
1 och 2 samt Torna 1. 

Anpassning av lokaler inom heden 6 
utförs under första kvartalet för 
hyresgäster som utökar sina hyresavtal. 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Upphandling av entreprenör för 
utbyggnad av lokaler inom Punpen 7 för 
befintlig hyresgäst. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Underhålla våra 
kulturbyggnader  och arbeta för att 
Ystad studios får bästa möjliga 
förutsättningar att bedriva 
filmverksanmhet. 

Fortlöpande underhåll samt 
sammanställning av UH planer är under 
uppbyggnad 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

En kontinuerlig process av att bygga om 
och anpassa befintliga lokaler för 
hyresgästernas verksamhet samt 
utnyttjande av möjligheter att förvärva 
intressanta lokaler till presumtiva 
hyresgäster 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Sponsra kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

Sponsra kulturarrangemang som är 
viktiga för staden och erbjuda 
hyresgästerna att delta i arrangemangen. 

  

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

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Skapa en god arbetsmiljö för all 
personal som uppmuntrar till eget 
ansvar och därigenom ökad 
arbetsglädje. 

Utbildningsinsatser prioriteras. Ansvar 
och befogenheter delegeras ut i 
organisationen, "högt i tak" för all 
anställda. 

Utökat samarbete med Ystadbostäders 
personal både för kompetensutnyttjande 
och personaltrivsel 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Vid nyproduktion sträva efter att 
förtäta för att på så sätt inte ta 
jordbruksmark i anspråk. 

Ystads Industrifastigheter bevakar 
kontinuerligt fastighetsmarknaden för att 
eventuellt förvärva markytor som går att 
förtäta och översyn görs även inom egna 
fastighetsbeståndet 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Bolaget ska leva på egna intäkter och 
den ekonomiska stabiliteten ska 
successivt stärkas. 

Driftskostnader och investeringar hålls 
på en nivå som ger förutsättningar för en 
långsiktigt god ekonomi. Verksamheten 
bedrivs enligt affärsmässiga principer. 

  

2.5 Ystad Hamn Logistik AB 

Ekonomi 
Utfall 

180430 
Utfall 

190430 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 1,3 0,0 3,0 3,0 3,0 

Verksamhet 

Första tertialet förstärker verkligen hamnens placering som Sveriges tredje största färjepassagerarhamn. 
Såväl trafiken till Polen som till Bornholm visar en god utveckling. Vid årsskiftet lades järnvägstrafiken över 
södra Östersjön ned och ett fartyg lämnade hamnen en månad senare vilket påverkar godsvolymerna 
negativt. Utvecklingen för trafiken till Bornholm kompenserar till största delen detta bortfall. Bolaget följer 
i stort plan och budget för årets första fyra månader. 

Ekonomi 

Resultatet för första tertialet 2019 landar på 0,0 mkr och är något bättre än budget för perioden på -0,4 mkr. 

Intäkterna följer budget i sin helhet med marginell negativ avvikelse för lastbilar och gods. Däremot ökar 
intäkterna mot passagerare och personbilar, i synnerhet för resande till och från Bornholm. Det bör noteras 
även om intäkterna är något lägre än budget är de dock högre än samma tid ifjol. 

På kostnadssidan följer bolaget budget och plan med positiva avvikelser på planerat underhåll som en direkt 
följd av lagd underhållsplan för verksamhetsåret. Därtill var den gångna vintern tämligen mild, varvid slitage 
och oplanerat underhåll inte varit lika akut som tidigare år. 

Prognos enligt budget med resultat på 3,0 mkr i resultat för helåret 2019 ligger fast och bedöms uppfyllas 
på helårsbasis. Uppdaterad prognos lämnas i samband med tertialrapport II. 

Investeringar 

Under första tertialet har bolaget gjort investeringar på 3,6 mkr, vilket uteslutande omfattar 2 st. nya 
terminaltraktorer som togs i drift under april månad. Investeringar som följer budget och lagd 
investeringsplan. 

Framtid 

Ännu ett för bolagets verksamhet mycket spännande år har precis inletts, i synnerhet i det fortlöpande 
arbetet att befästa Ystad Hamns stora betydelse för såväl Ystad som regionen. Framtidsfrågan är nu på allvar 
på agendan. Genom infrastrukturägaren Ystads kommun drivs projekt om två nya färjelägen i den yttre 
hamnen för att kunna tillmötesgå kundernas framtida behov av större fartyg. Projektet följer den av 
kommunfullmäktige 2017 beslutade budgeten och planbudgeten, och kan ses som det första steget ut i den 
yttre hamnen och uppfyllnad av Vision 2030. Upphandling av entreprenör pågår och arbetena beräknas 
starta under hösten 2018. 
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Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Skapa ytor för byggande. Arbetet fortgår med att planera, 
strukturera och kommunicera för att 
lämna tillbaka ytterligare arrenderade 
områden. 

  

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Arbetet fortgår med att kommunicera, 
strukturera och arbeta för en bättre 
infrastruktur till och från hamnområdet. 

  

Verka för fler kunder till hamnen och 
företagsetableringar inom arrenderat 
hamnområde 

Ett arbete som pågår över tid och som 
intensifieras ju mer arbetet påbörjas och 
fortskrider kring nybyggen av två nya 
färjelägen. 

  

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Pågår över tid.   

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Om möjligt, skapa ett kulturvärde i 
de publika utrymmena. 

Pågår i samband med nybyggnationen av 
två nya färjelägen. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Säkerhetsställa hamnens framtid Pågår över tid.   

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Tolkningsfrågan mellan Ystads kommun 
och bolaget kvarstår med förhoppning 
om att det skall lösas under 2019. 

  

Upprätta interna rutiner för 
driftsstörning/avvikelserapportering 

Arbetet pågår och beräknas vara klart 
och i drift Q3. 

  

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

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Löpande kompetensutveckling Medarbetarsamtal är genomförda, 
återstår uppföljning. Kompentensmatris 
för både tjänstemän och 
kollektivanställda är nästintill färdig och 
beräknas vara klar under Q2 2019. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Tolkningsfrågan mellan Ystads kommun 
och bolaget kvarstår med förhoppning 
om att det skall lösas under 2019. 

  

100% fossilfritt fordonsbränsle, där 
det är möjligt. 

Bolagets alla fordon går nu på HVO-
bränsle där det är möjligt. Vidare har 
vissa av bolagets lättare arbetsfordon 
övergått till el-drift. 

  

Byte av samtliga 
fordon/arbetsmaskiner 

Samtliga bolagets fordon används nu 
med HVO som drivmedel där det är 
möjligt. Vidare har vissa av bolagets 
lättare fordon gått över till el-drift. 

  

Egenproducerad el, exempelvis 
solpaneler. 

Den långsiktiga målbilden är till 
utgången av 2020. Bolaget har börjat 
titta på olika alternativ och möjligheter. 

  

Solceller till skyltar etc. Den långsiktiga målbilden är till 
utgången av 2020. Bolaget har börjat 
titta på olika alternativ och möjligheter. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Påverka ägarna för att möjliggöra en 
utveckling av hamnen. 

Ett långsiktigt arbete, små delmål 
uppfylls löpandes. Dialoger finns om 
avkastning, ekonomiska effekter och 
arrendekonstruktion. 

  

Minska antalet leverantörer inom 
samma område 

Arbetet är påbörjat med att klassificera 
alla leverantörer vilket beräknas vara 
klart Q2. 

  

Fler antalet upphandlingar/ramavtal 
gemensamt med kommunen 

Det finns ett avtal där bolaget nyttjar 
tjänst av Ystads kommun, vilket har 
tolkats att bolaget har stora möjligheter 
att påverka och vara med vid 
gemensamma upphandlingar. Arbetet 
har intensifierats och arbetssättet är en 
del av verksamheten. 

  

Tydligare kvalitets- och miljökrav vid 
upphandlingar 

   

100% LED-belysning där det är 
möjligt 

Arbetet är påbörjat och beräknas pågå 
över hela verksamhetsåret. Terminaler 
och andra större publika områden har 
fått LED-belysning. 
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2.6 Ystads Teater AB 

 

Ekonomi 
Utfall 

180430 
Utfall 

190430 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhet 

Teatern har haft ett mycket varierande utbud, som uppskattats av besökarna 
Musikunderhållning dominerar verksamheten. Utbudet är varierat och attraherar alla åldersgrupper. 

Teater med drama och klassiska skådespel utgör en mindre del och lockar inte någon större publik. 

Ystads teater har ett starkt varumärke, som bidrar till att stärka Ystads varumärke som attraktiv bostadsort 
och kulturstad. 

Teaterns attraktivitet håller i sig och bokningarna ligger på minst samma nivå som 2018. 

Ekonomi 

Tertialuppföljningen för Ystads Teater redovisar ett budgetneutralt resultat. Administrations- och 
fastighetsverksamheten redovisar sammantaget ett mindre underskott medan teater- och 
caféverksamheterna sammantaget redovisar ett mindre överskott. Prognosen för 2019 är att Teatern 
kommer uppnå ett nollresultat. 

Framtid 

Fastigheten har fortsatt stort behov av underhållsåtgärder. Under 2019 kommer ventilationen att renoveras 
vilket kommer att påverka det underhållet invändigt. Först när detta är klart kan det inre underhållet 
påbörjas. 

Utvändigt är det nödvändigt att det löpande underhållet fortsätter. Altanen på teaterns södra sida skall 
renoveras under 2019 och därefter är det möjligt att renovera väggen i anslutning till altanen. 

Långsiktigt är det nödvändigt att renovera väggarna i foajén på Parkett och Nedre Raden liksom 
trappuppgångarna till Övre Raden. På samma sätt är det nödvändigt att inom några år renovera vestibulens 
golv. 

Den yttre miljön runt teatern är inte i nivå med den vackra byggnaden och det krävs omfattande åtgärder. 

Verksamheten på scenen fortlöper bra och är eftertraktad av artister och agenter, såväl nationellt som 
internationellt. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Attraktivt utbud av evenemang med 
hög kvalité 

Målet uppfyllt för T1. Bokningarna för 
sommaren och hösten uppfyller målet 
med råge. 

  

Vårda teaterbyggnaden Begränsade underhållsåtgärder 
planerade. Renovering av 
ventilationssystemet kommer påbörjas 
under T 2. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Tillgänglig teater för 
funktionshindrade 

Vissa åtgärder kvarstår.   

Scenen tillgänglig för skolan Skolans stora månader inträffar i maj 
och november. 

  

Erbjuda ett utbud som attraherar 
barn och ungdomar 

Utbudet under T1 har varit begränsat. 
Läget förbättras avsevärt under T2. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Anställa ungdomar på timmar vid 
olika evenemang 

Pågår ständigt. Är en förutsättning för 
att kunna bedriva verksamheten. 

  

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

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Kompetensutveckla personalen för 
att bland annat minska sårbarheten i 
företaget 

Ett arbete som ständigt pågår.   

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Inför ökad grad av källsortering Planering pågår.   

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Det årliga resultatet skall vara 0. Särskilda åtgärder vidtas för 
ceféverksamheten, som är den svaga 
länken i ekonomin. 

  

2.7 AB Ystads Saltsjöbad 

Ekonomi 
Utfall 

180430 
Utfall 

190430 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 2,1 3,0 3,5 3,5 3,5 

Verksamhet 

 Ombyggnad för ny spareception. 

 Ny reningsanläggning till pool. 

 Renovering av rum i East Side. 

 Installation av personalhiss i West Side. 
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Ekonomi 

Periodens resultat är bättre än budget främst beroende på att underhållskostnaderna inte kan periodiseras 
jämnt över tid. Arbetet utföres med hänsyn till operatörens beläggning som är mycket hög. 

Investeringar 

Inga investeringar är planerade. 

Framtid 

Tillbyggnader med mera enligt långtidsplan. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Möjliggöra för fler arbetstillfällen och 
på det sättet förmå arbetstagarna att 
bosätta sig i kommunen. 

   

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Stimulera vår hyresgäst som är en 
arbetsgivare med många anställda i 
det lägre åldersskiktet 

   

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Bidra till att kultur- intressen bevakas    

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

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Verka för att kraven som kan ställas 
på bolaget bevakas. 

   

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Sänka energiförbrukningen.    

Miljöanpassning    

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Balansera utgifterna    
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2.8 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 

Ekonomi 
Utfall 

180430 
Utfall 

190430 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 0,2 0,1 0,1 -1,4 

Verksamhet 

Året har inneburit ett stort antal anlagda bränder. Bränder i fordon, containrar, källare och flerfamiljshus 
med en vindsbrand som drabbade detaljhandeln. Under dessa insatser testade SÖRF den operativa 
organisationen och kan konstatera att förbundets operativa förmåga motsvarar det som beskrivs i 
handlingsprogrammet för mandatperioden 2019–2022. 

Brandskyddskontrollanterna har påbörjat ett informationsprojekt vid sina besök där fastighetsägaren får 
information om ett brandsäkrare hem. Efter kort projekttid har brandskyddskontrollanterna fått ett stort 
positivt gensvar från fastighetsägarna. 

Arbetsmiljöverket kom på tillsynsbesök efter tillbud i samband med en rökdykarövning. Under besöket 
erhölls ett kvitto på att SÖRF arbetar i rätt riktning när det gäller personalens säkerhet och arbetsmiljö. 

Region Skåne har tillsammans med räddningstjänsterna i Skåne påbörjat en resa med att ta fram ett nytt 
avtal om hur räddningstjänsterna ska hjälpa Region Skåne vid prioriterade sjukvårdslarm. Målet är att ett 
nytt avtal ska träda ikraft vid årsskiftet. 

Automatiska brandlarm utan tillbud fortsätter att minska, efter en tids hårt arbete med utökad information 
till anläggningsskötarna och fastighetsägarna. Tydligare uppföljning och feedback till objekten visar att 
trenden med minskade felaktiga automatiska brandlarm håller i sig. Antalet har mer än halverats på fyra år, 
trots att antalet objekt ökat med nästan 10%. 

Under våren har SÖRF i samarbete med Tomelillabygdens församling träffat ungdomar på kommunernas 
fritidsgårdar. Ungdomarna har fått chansen att träffa och samtala med en brandman från SÖRF och testa 
utrustning från brandbilarna. 

Samtliga befäl och styrkeledare på heltid har under våren fått utbildning och information i ämnet PDV 
(Pågående Dödligt Våld) av specialutbildad polis. Detta för att kunna möte en situation på skola eller allmän 
plats tillsammans med andra myndigheter på ett utbildat och välorganiserat sätt. 

SÖRF:s yttre befäl har under mars månad bjudit in representanter från Miljöförbundet för att diskutera och 
öva tänkbara scenarion där miljön står i fokus. Allt från omhändertagande av släckvatten till användning av 
skum i livräddande syfte. 

Ekonomi 

Förbundets resultat efter fyra månader visar ett överskott på 52 tkr. Prognosen för året är väldigt osäker, 
framförallt beroende på pensionsskuldsberäkningen. Avvikelsen mellan budgeterade pensionskostnader och 
KPA:s senaste prognos är -1,4 mkr. I dagsläget är det även prognosen för 2019. 

SÖRF kommer att se över personalens pensionsåldrar i KPA:s individlista, för att se om det finns 
möjligheter att påverka utfallet. En kalkyl kommer att tas fram av KPA inom kort för att se möjliga scenarior 
gällande beräkningar baserade på olika pensionsåldrar. Det finns personal som har uppnått aktuell 
pensionsålder, men som arbetar kvar i verksamheten under kommande år vilket generar en lägre 
pensionskostnad. 

Framtid 

Under 2016 skrev räddningscheferna under en överenskommelse om samverkan mellan räddningstjänsterna 
i Skåne. Syftet med överenskommelsen är att samordna det förebyggande arbetet samt att Skåne ska bli 
Sveriges brandsäkraste region. I kommande delårsrapport redovisas uppföljningen av verksamhetsmålen. 
De nya verksamhetsmålen är: 

 Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minska med minst en tredjedel till år 
2022. 

 Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka. 
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 Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka. 

 Att öka tryggheten för de som bor och vistas i Skåne genom ett samordnat olycksförebyggande och 
skadeavhjälpande arbete. 

 Att skapa gemensamma och kända strukturer för snabba och samordnade räddningsinsatser, 
beredskap och informationshantering. 

2.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ekonomi 
Utfall 

180430 
Utfall 

190430 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr -0,2 -0,2 -1,1 0,0 

Verksamhet 

Miljöförbundet arbetar för att stärka sitt varumärke och ha den förbundet är till för i centrum. Arbetet 
påbörjades tillsammans med konsult under 2018 och pågår fortfarande. Det har varit olika avsnitt som 
berörts som bland annat ledarskap/medarbetarskap, att leda sig själv, motivation med mera. Arbetet sker 
både individuellt, i grupp och tillsammans med direktionen. Det har under våren tagits fram spelregler och 
värdegrunder som gäller på arbetsplatsen och hur förbundet arbetar vidare med kvalité och uppföljning. 

Arbetet med E-blanketter och att kunna följa ärende på webben har kommit igång under året. 

Det finns en aktuell hemsida och under våren har det också införskaffats Facebook där det kontinuerligt 
läggs ut aktuell information om verksamheten. Det finns olika information som bland annat ny tobakslag 
som träder i kraft 1 juli 2019, rapporter från olika tillsynsprojekt och annan info. 

Under hösten 2018 påbörjades det att spela in en kort film som handlar om den dagliga verksamheten. 
Filmen som blev klar i februari är förbundet mycket stolta över och den har fått gott betyg av medborgare 
och kolleger. 

Under våren har det funnits två ansökningar för djupborrning inom Tomelilla kommun. Det har varit en 
gedigen handläggning med bland annat kungörelser där alla har getts möjlighet att inkomma med sina 
synpunkter. Beslut kommer att fattas i maj. 

Under 2019 året finns det två extra resurser för att få ett aktuellt register över enskilda avlopp. Arbetet har 
kommit igång och det har riskbedömts cirka 4 700 enskilda avlopp inom regionen. Det finns flera enskilda 
avloppen som är bra och inte kräver ytterligare åtgärd. Det återstår dock ett stort antal enskilda avlopp där 
miljöförbundet måste gå vidare för att säkerställa att avloppen uppfyller lagkraven och inte släpper ut orenat 
avloppsvatten. 

Förbundet ligger i linje med beslutad verksamhetsplan och antalet tillsynstimmar i förhållande till planerade 
under första tertialet landade på 33 %. 

Ekonomi 

Det första tertialet redovisar ett negativt utfall på 0,2 mkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 
0,1 mkr. Detta på grund av att förbundet under 2019 och 2020 gör en satsning på enskilda avlopp vilket 
innebär att förbundet har lagt en negativ budget hänförligt extra tjänster. Semesterlöneskuldens justering 
redovisar en temporär negativt effekt på 0,3 mkr. Intäkterna redovisar ett budgetneutralt resultat. 
Personalkostnaderna redovisar ett positivt resultat på 0,2 mkr hänförligt till lägre kostnader för 
riskinventeringen än budgeterat samt övriga personalrelaterade poster. Övriga kostnader redovisar ett 
positivt resultat på 0,2 mkr. Helårsprognosen för förbundet är ett helårsutfall på 0,0 mkr hänförligt till bland 
annat att riskinventeringen beräknas kosta mindre än budgeterat, samt ökade intäkter på grund av ny 
tobakslag. 

Investeringar 

En plattform har installerats för att kunna möta framtiden med E-blanketter och kunna följa ärenden. 

Framtid 

Miljöförbundet fortsätter att arbeta med att stärka varumärket och arbeta med dem förbundet är till för i 
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centrum. Ny tobakslag som träder i kraft den 1 juli 2019 kommer att kräva mer resurser då ansökningarna 
kommer att bli mycket mer omfattande än vad de är idag. 

Mål Måluppfyllelse 

1. Finansiella mål: Verksamheten ska bedrivas inom 
givna ramar och vara i balans 

Förväntas uppfyllas 

2. Verksamhetsmål: Verksamheten ska bedrivas i 
samverkan och med en hög grad av tillgänglighet. 
Tillsynen ska vara effektiv och vara värdeskapande 

Förväntas uppfyllas genom att klara de indikatorer som 
är uppsatta för målet 
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3 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 14,4 15,8 40,2 43,0 

Kostnader -49,1 -55,0 -154,0 -156,6 

(varav kapitaltjänst) (-2,6) (-2,5) (-6,9) (-6,9) 

Summa -34,7 -39,2 -113,8 -113,6 

Verksamhet 

Implementeringen av vår värdegrund påbörjades under 2018 och fortgår under 2019. 

Under 2019 fortsätter satsningen att alla chefer ska gå ledarskapsutbildningen "Utvecklande ledarskap" 
(UL). Alla chefer beräknas genomgått utbildningen vid årets slut. 

Funktions- och behovsanpassade upphandlingar har ökat och arbetet fortgår enligt plan gällande 
Innovationsupphandling Syds upphandlingar. 

Det nyinrättade hållbarhetsutskottet har börjat sitt arbete. Under årets första månader har 
hållbarhetsbokslutet färdigställts. 

Ystads kommun ingår i Glokala Sverige, ett kommunikationsprojekt för att stötta, stimulera och engagera 
kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030. 

Översyn och revidering av nuvarande styr- och resultatmodell pågår och förslag till ny modell ska behandlas 
i kommunfullmäktige per augusti. 

Arbetet med e-tjänster fortgår. Tre nya digitala flöden har implementerats under det första kvartalet: 
betygskopia, hälsodeklaration och ansökan till kulturskolan. 

Projektet FN's hållbarhetsmål drivs för det lokala näringslivet. Över 50 företag är med på träffarna och 
projektet har nu gått in i en mer konkret period där faktiska affärsmöjligheter ska hittas. 

Kansliavdelningen fokuserar för närvarande på EU-valet i maj 2019. 

I Hamnen pågår genomförandet av entreprenad färjeläge 7/8 samt omläggning av dagvattenledningar och 
ny trafikföring södra Dragongatan. 

Styrgruppen för Hamnstaden har gett ett uppdrag att rekrytera projektledare. 

Lokala BRÅ fortsätter sitt arbete och har beslutat lämna bidrag till Köpmannaföreningens väktarprojekt. 
Vidare har Fryshuset bjudits in för att beskriva sin verksamhet. 

Ekonomi 

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett underskott för det första tertialet på 0,8 mkr. Det 
negativa resultatet beror på en temporär negativ effekt av förändringen av semesterlöneskulden på 2,5 mkr. 
Om man bortser från förändringen av semesterlöneskulden redovisar förvaltningen ett positivt resultat på 
1,7 mkr hänförligt bland annat till personalrelaterade poster och överskott i verksamheter som har kostnader 
som faller ut senare under året. Förvaltningens prognos 2019 är ett positivt resultat på 2,2 mkr. Prognosen 
beaktar en ännu ej beslutad budgetkompensation för löneökningar avseende perioden april-december 2019 
på X,X mkr. 

Medlemsavgifter till kommunalförbunden redovisar ett underskott för det första kvartalet på 0,5 mkr. 
Prognosen är ett underskott på 2,0 mkr hänförligt ökningar av medlemsavgiften till räddningstjänsten. Detta 
inkluderar en kostnadseffekt av att Ystads befolkning ökat i högre grad än övriga medlemskommuner vilket 
gör att kommunen får bära en större andel av medlemsavgiften. Budgetramen för räddningstjänstförbundets 
medlemsavgift är oförändrad sedan 2017. 

Överförmyndarverksamheten som från och med 2019 ingår i budgetramen för kommunalförbunden 
uppvisar efter årets första fyra månader ett överskott i förhållande till budget på 0,1 mkr. Överskottet finns 
på överförmyndarverksamheten och beror på lägre kostnader för uppdragstagare än vad som budgeterats. 
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Allt eftersom årsräkningarna från uppdragstagare behandlas förväntas överskottet minska och prognosen är 
att nämnden kommer ha ett nollresultat vid årets slut. 

Framtid 

Kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning för framtiden med ett minskat arbetskraftsutbud och ökad 
konkurrens. Även chefsförsörjningen är en utmaning. 

Ystads kommun jobbar målinriktat för att starta dialog och informationsträffar redan vid behovsanalysen 
inför stundande upphandlingar. 

En attraktiv livsmiljö gör att människor lockas till Ystads kommun och väljer att stanna här. För att behålla 
attraktiviteten på lång sikt är det viktigt att kommunen arbetar för hållbarhet i ett ekonomiskt. miljömässigt 
och socialt perspektiv. 

Kommunens mål och styrdokument ska ha ett tydligt barnrättsperspektiv och kommunens verksamheter 
ska stärka barnens rättigheter genom samverkan. 

Integrationsarbetet kommer att vara fortsatt viktigt och det finns många nyanlända som inte kommer in 
samhället i tillräckligt stor utsträckning. 

IT-avdelningens utmaningar framöver är fortsatt IT-säkerheten. 

Ett uppdrag pågår för att undersöka möjligheterna att införa ett medborgarcenter vilket i så fall ska vara 
kostnadsneutralt. 

Huvudprojekt 2019 för hamnen är färjeläge 7/8. 

Inom överförmyndarverksamheten förväntas antalet ärenden av mer komplicerad natur öka och detta 
medför att arvodena blir högre. Huvudmännen har även minskad möjlighet att stå för sina arvoden vilket 
också medför högre kostnader för kommunen. Antalet personer som engagerar sig i ideella verksamheter i 
samhället, dit överförmyndarnämndens verksamhet får räknas, minskar i omfattning och det gör att det 
finns svårigheter med att rekrytera nya gode män. Verksamheten ser ett ökat behov av digitalisering för 
exempelvis inlämning och granskning av årsräkningar. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Planera och genomföra 
företagsbesök 2019. 

14 genomförda företagsbesök - Foljer 
plan. 

  

Destinationsutveckling genom 
projektet destinationsprocessen. 

Följer tidplan och aktiviteter.   

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

Ärende som fortfarande ligger hos 
Länsstyrelsen drar ut på tiden. Behov av 
planändring internt. 

  

Vid planering, ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar 

Bevakning att hänsyn tas sker vid 
granskning av detaljplaner och bygglov. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Följa upp kommunens 
bredbandsstrategi 

Avstämningar med jämna mellanrum 
med YEAB's fiber utbyggnad samt 
deltagande i bredbands projekt i Skåne 
för att söka medel för ytterligare 
utbyggnad. 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Arbetet fortskrider! Visserligen sker det 
ganska långsamt men vi håller väldigt 
hög kvalité på arbetet och 
verksamheterna själv är sina egna 
förändringsledare. Borde tillsättas mer 
resurser för att öka takten i detta arbete. 

  

Förtydliga och förenkla 
användarvänligheten av reglementen 

I samband med att reglementena nu ses 
över görs också en förbättrad disposition 
och en språklig översyn för att förbättra 
användarvänligheten. 

  

Förbättra rutiner runt val Val till Europaparlamentet pågår för 
närvarande och i samband med det har 
valkansliet återigen fått möjlighet att se 
över rutiner och implementera den nya 
lagstiftning som gäller på området sedan 
den 1 januari 2019. Efter att valet är 
genomfört kommer ett flödesschema 
eller liknande för hur ett val genomförs 
att upprättas. 

  

Införa e-arkiv Projektet med Lund i ledningen för att 
föra ett e-arkiv är uppstartat. 
Styrgruppen har beslutat om lokaler för 
den personal som behövs. En process 
för att upphandla e-arkiv genom avrop 
från SKL har inletts. Styrgruppen har 
också identifierat vilka 
verksamhetssystem respektive kommun 
använder vars information sedan ska 
integreras i e-arkivet i olika stadier. 
Anställningen av de personella 
resurserna är något försenad på grund av 
svårigheter att hitta personer med rätt 
kompetens och erfarenhet. 

Svedala har anslutit sig till projektet och 
likaså Trelleborg. Burlöv och Höganäs 
överväger att ansluta sig. Kävlinge och 
Staffanstorp har dragit sig ur. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Följer tidplan och aktiviteter.   
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Utveckla Internkontroll Revideringen fortlöper enligt plan.   

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

I den interna kontrollplanen har 
förvaltningen tagit sikte på att fokusera 
på tre områden inom GDPR; 
samtyckeshanteringen, gränsdragningen 
mellan personuppgiftsansvarig och 
personuppgiftsbiträdet samt 
informationen som ges till den 
registrerade. De tre områdena 
återspeglar vad tillsynsmyndigheten, 
Datainspektionen, kommer att fokusera 
på under de kommande åren. Kontrollen 
syftar givetvis till att förbättra 
efterlevnaden av GDPR. 

Samtyckesblanketterna har reviderats 
och en rutin för samtyckeshanteringen 
kommer också att utarbetas. En rutin för 
skolan ska kommunicera med 
vårdnadshavare via mejl har utarbetats. 

Inom kultur- och 
utbildningsförvaltningen kommer ett 
nytt utbildningsverktyg att testas, 
nanoverktyg, som går ut på att den 
enskilde får ett utbildningsmaterial via 
sin dator och när utbildningen är 
genomförd ställs ett antal frågor för att 
den enskilde ska få möjlighet till 
återkoppling. 

Ett systemstöd har också köpts in vilket 
syftar till att på ett tidigt stadium 
upptäcka inkräktare i kommunens 
nätverk. 

  

Beslutsstöd för chefer inom Social 
Omsorg 

Implementeringen har tagit längre tid än 
planerat på grund av att övriga 
ekonomer inte kunnat erhålla licenser. 
Dock är detta åtgärdat och tror 
fortfarande att tidsplanen kan efterlevas. 

  

Ta fram förslag till en 
representationspolicy 

Förslaget till representationspolicy är 
nästintill färdigställt och kommer 
presenteras på KSau i juni. 

  

Förbättra tillgängligheten, 
rättssäkerhet och användarvänlighet 
vid sammanträden 

Mallen för protokoll ses över inom 
ramen för nämndssekreterarnätverket, 
syftet är att skapa enhetlighet och 
möjlighet för nämndssekreterarna att 
stötta upp varandra. I samband med 
dessa möten hanteras också juridiska 
spörsmål. Ett nytt 
möteshanteringssystem är inköpt för att 
ge både användaren och följare en bättre 
överblick över vad som sker på 
sammanträden. 

  

Mål- och resultatstyrningsmodell Förslag framtaget på tjänstemannanivå 
och ska under våren förankras politiskt 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att 

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Följer planen, alla tillsvidareanställda bör 
ha genomgått Workshop senast under 
2019 

  

Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för 
att underlätta rekrytering av 
medarbetare och chefer 

Ständigt pågående arbete med interna 
strategiska processer och att synliggöra 
dessa utåt i syfte att avspegla oss som en 
attraktiv arbetsgivare. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Bevakning av vattenstatus sker genom 
recipientprovtagning en gång per månad 
i vattendragen Charlottenlundsbäcken, 
Svarteån, Kabusaån och Tygeån. 
Mätning sker bl a av ph, syremättnad, 
kvävehalter, fosforhalter, grumlighet och 
temperatur. Resultatet sammanställs  i 
rapporter med för en  tidsperiod som 
omfattar några år . 

Kommunen deltar i ett Leaderprojekt 
"Österlens sköna vattendrag" Projektet, 
som är 3-årigt, syftar till att förbättra och 
förstärka arbetet med att uppnå god 
status enligt EU:s vattendirektiv. 

Länsstyrelsen har beviljats LONA 
Respektive LOVA bidrag för två projekt. 
Ett av projekten ska avslutas i år och ett 
nästa år. Förlängning av det projekt som 
ska avslutas 2019 kommer att begäras. 
Inget av projekten kommer att kunna 
avslutas 2019 enligt nuvarande 
bedömning. 

  

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

Klimat- och miljöstrateg, 
kommunekolog och folkhälsostrateg 
ingår i arbetsgrupper för framtagande av 
översiktsplanen. De har även nu lämnat 
synpunkter på framtaget förslag till 
översiktsplan. 

Miljö- och klimatstrategen ingår i 
arbetsgruppen för havsplanen. 

  

Kompetensutveckling inom miljö, 
klimat och hållbarhet 

Kommunen deltar i Glokala 
Sverige,(projekt i samarbete mellan 
svenska FN-förbundet och SKL 
finansierat av SIDA) och kommer att ha 
en utbildning i Agenda 2030 och de 
globala målen den 24 maj. Inbjudna är bl 
a hållbarhetsutskottets ledamöter, 
förvaltningschefer och 
hållbarhetsombuden. 

Ytterligare ett utbildningstillfälle 
kommer i vecka 41. 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Folkhälsostrategen LoU är en del av 
projektledningsgruppen för arbetet med 
Förstudien ”Hela barnet hela dagen”. 
Förstudien ska vara färdigställd den 30 
juni 2019 och kommer att 
slutrapporteras i kommunstyrelsen. I 
samband med detta kommer även en 
plan för det fortsatta utvecklingsarbetet 
att presenteras. I förstudien görs 
följande. 

•Inventering av erfarenheter och resultat 
av genomförda lokala satsningar i Ystads 
kommun för tidiga samordnade insatser 
för målgruppen 

•Kartläggning av hur verksamheterna 
fungerar och vilka strukturella brister 
som finns i nuvarande organisation och 
mellan huvudmännen 

•Metod och kunskapsinhämtning för att 
identifiera framgångsfaktorer i 
Skottlandsmodellen i lokal kontext. I 
detta ingick studieresa till Skottland som 
genomfördes den 25-28 mars 2019. 

•Synliggöra vad som krävs inför för att 
kunna göra en pilotsatsning i 
någon/några enheter i kommunen. 

  

De utbildningar som erbjuds 
verksamheterna har lagts upp på 
kommunens intranät, ett utskick av 
utbildningarna, tillsammans med 
nyöversättning av barnkonventionen, har 
gjorts till samtliga chefer i kommunen 
under april. 

• Utbildning i barnchecklistan hålls den 
23 maj 

• Konsultativt stöd till enskilda 
tjänstepersoner gällande barnchecklista 
hålls efter förfrågan på försök den 10 
maj. 

• Varit med och utvecklat 
Fritidsavdelningens nya verksamhetsidé 
utifrån ett barnrättsperspektiv 

• Genomfört utbildning för blivande 
Gode män i Folkhälsa och hållbar 
utveckling/globala målen tillsammans 
med överförmyndarna 21 januari 

  

Nyanlända till Ystad ska känna sig 
som "Ystadsbor" 

Inom integrationsverksamheten på 
avdelningen pågår en rad aktiviteter och 
projekt. 

Ett projekt avser etablering av 
mötesplatser för att stimulera kontakten 
mellan nyanlända och samhället. Under 
första tertialet har den första 
mötesplatsen etablerats och det finns en 
planering för att under 2019 etablera 
flera mindre mötesplatser kopplade till 
befintliga verksamheter på ett sätt som 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

möjliggör en implementering inom 
befintliga ramar. 

Det har planerats för en kartläggning av 
nyanländas social integration för att 
kunna identifiera stödbehov och familjer 
och personer som inte får kontakter i 
samhället. 

Ett projekt finansierat av länsstyrelsen 
avser att skapa en knutpunkt för 
integration i Sydöstra Skåne. Arbetet 
med insatsen ett starkare hörn pågår och 
Ystad driver processen att skapa en 
stärkt samverkan i Sydöstra Skåne. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Handlingsplan ej aktuell vid T1, 
prognosen för kommunstyrelsens 
resultat är positiv. 

  

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

Ökad efterlevnad av inköp- och 
upphandlingspolicyn och kontinuerlig 
utveckling av riktlinjerna bidrar till ökad 
kostnadseffektivitet och avtalstrohet. 
Nya inköpsprocesser är framtagna, 
digital signering av avtal är påbörjat, 
innovationsupphandlingar pågår, 
strategisk samverkan med 
näringslivsavdelningen möjliggör en 
ökad dialog med näringslivet. 

  

Personal 

Frisknärvaron under det första tertialet är 95,8 % i genomsnitt vilket är lägre än motsvarande period 
föregående år (96,7 %). Antalet tillsvidareanställda (heltid) uppgår till 94 anställda vid april utgång vilket är 
en ökning med 2 personer jämfört med utgången av föregående år. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Antal gästnätter (st) 277 552 38 720 * 294 000 294 000 

Antal företagsbesök 
(st) 52 14 50 50 

* Utfallet avser perioden januari till mars 2019. 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -2,6 -3,0 -8,2 -8,4 -0,2 

Omvärld -0,8 -0,8 -2,4 -2,4 0,0 

Marknad -3,6 -3,8 -12,4 -12,0 0,4 

Gemensam 
administration -19,2 -21,6 -62,5 -60,5 2,0 

S:A LoU (exkl. 
kommunalförbund) -26,2 -29,2 -85,5 -83,3 2,2 

Kommunalförbund -8,5 -10,0 -28,3 -30,3 -2,0 

Summa -34,7 -39,2 -113,8 -113,6 0,2 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Ospecifiserat fastighetsförvärv -0,2 -10,0 -0,2 9,8 

Utbyte och kompl servrar/disk/televäxel 0,0 -2,1 -2,1 0,0 

Digital informationshantering 0,0 -1,7 -1,7 0,0 

Kustskyddsåtgärder inkl hövder 0,0 -4,3 -1,0 3,3 

Schema- och bemanningssystem -0,2 -1,7 -1,0 0,7 

IT-informationsverktyg (två system) 0,0 -0,5 -0,3 0,2 

Mötes- och konferenssytem i Gamla 
Rådhuset 0,0 -1,0 -0,5 0,5 

Läsplattor 0,0 -0,4 0,0 0,4 

Elektroniska informationstavlor/skyltar 0,0 -3,3 0,0 3,3 

Summa -0,5 -25,0 -6,8 18,2 
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4 Hamn 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 14,6 14,5 43,5 43,5 

Kostnader -11,6 -10,5 -35,5 -35,5 

(varav kapitaltjänst) (-10,1) (-9,6) (-28,5) (-28,5) 

Summa 3,0 4,0 8,0 8,0 

Verksamhet 

Pågående projekt 

 Genomförande av entreprenad färjeläge 7/8 

 Omläggning dagvattenledningar och ny trafikföring södra Dragongatan, som har genomförts 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, ska slutföras. 

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

 Vidare utredning svart/gråvatten pågår 

 Undersökning anpassning av färjeläge 5 för Ro/Pax-färja 

 Mindre ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer 

Ekonomi 

Det ekonomiska utfallet förväntas bli enligt budget. 

Framtid 

Huvudprojekt 2019 blir färjeläge 7/8. I övrigt färdigställande av påbörjade projekt samt projekt väsentliga 
för att YHLAB ska kunna genomföra sina åtaganden gentemot såväl ägare som kunder. 

Personal 

Vd:n i Ystad Hamn Logistik AB är även hamnchef i kommunen med 10 % anställning. Övriga insatser som 
till exempel projektledning köps av hamnbolaget. För projekt färjeläge 7/8 har projektanställts en EU-
koordinator (80%) samt en byggledare (100%). 

Övrig redovisning 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Administration och kansli -0,1 -0,3 -1,0 -1,0 0,0 

Kajer och kajplan -8,4 -7,6 -25,5 -25,5 0,0 

Byggnader -1,7 -1,3 -5,3 -5,3 0,0 

Upplagsplats och 
industriområde -1,4 -1,2 -3,5 -3,5 0,0 

Försäkringsskador 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Arrende hamnverksamhet 14,6 14,5 43,4 43,4 0,0 

Summa 3,0 4,0 8,0 8,0 0,0 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Färjeläge 7/8 -29,5 -560,1 -600,0 -39,9 

Övriga -0,7 -40,0 -28,6 11,4 

Summa -30,2 -600,1 -628,6 -28,5 
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5 Barn och utbildningsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 134,1 135,7 387,6 387,6 

Kostnader -323,0 -343,9 -950,5 -955,9 

(varav kapitaltjänst) (-2,0) (-2,3) (-6,5) (-6,5) 

Summa -188,9 -208,2 -562,9 -568,3 

Verksamhet 

Fritiden 

Verksamhetsutveckling  avseende uthyrning av skol/ idrottsytor samt  bidragshantering pågår för fullt. Ett 
antal processkartläggningar är gjorda och bidragshanteringen kommer att kunna digitaliseras under 2019. 
Även Kulturskolan är igång med digitalisering och kommer hösten 2019 att kunna ta emot 
anmälan/avanmälan digitalt. 

Samarbetet med Skånes skolidrottsförening har resulterat i  väldigt aktiva skol och idrottsföreningar på 
Änga/Västervång samt på gymnasiet. 

Anmälningarna till senior sport school som inkom till vårens kurs var över 80, tyvärr fanns endast utrymme 
för 25 personer att deltaga. 

Antal besök vid Ystad Arena/bad är hittills är 44 610 st mot budgeterat 42 000 st. En ökning med 6,2 %. 
Avtalet med Sparbanken Skånes stiftelse är förnyat för 2019. Avtalet innebär att Stiftelsen erbjuder sina 
kunder 50 % rabatt i entré. Nyttjandet av Sparbankens kort i aktuella varugrupper har ökat under T1 till 
25 %. 

Justering av öppettiderna på caféet har gjort att vi har fått en minskning av personalkostnaderna. Sortimentet 
har utvecklats till ett bredare ekologiskt sortiment. 

Datorspelsträffen NINJAT LAN genomfördes på ungdomens hus under påskveckan och blev väldigt 
lyckad. Biljard är en populär aktivitet  och vi har tre ungdomar som kvalificerat sig för biljard-SM för 
fritidsgårdar. 

Arbetet med att marknadsföra Ungdomens Hus genom att besöka högstadiet och gymnasieskolorna har 
varit en stor framgång. Besöksantalet har ökat mest på fredagar, där vi har 115 besökare under en kväll. 
Vilket är positivt. Det har dock krävts en större ansträngning i att upprätthålla en trygg och säker miljö bland 
annat  i form av personalförstärkningar då fler incidenter har inträffat på fredagar. 

En av våra unga konstnärer som har haft utställning på kulturskolans utställningsvägg, Entrén har i 
anslutning till detta också fått hålla en egen workshop på samma tema som utställningen. en  sminkworkshop 
med olika tekniker. (Unga inspirerar och lär andra barn och unga!) Kulturskolan har även haft samspelsdag 
med en av våra orkestrar och en orkester från Höörs musikskola, medverkat på bibliotekets världsboksdag 
för att nämna något som sker utöver den dagliga verksamheten. 

Marietorps naturskola tillhör sedan årsskiftet Fritiden. Året började med planering och utförande av nya 
marinpedagogiska program för åk 5, åk 8 och gymnasiet inom projektet ”Vad vore livet utan plankton? med 
medel från Havs- och Vattenmyndigheten. En utställning av förskoleklassernas och fritidshemmens 
planktonalster visades under v.7–9 på Ystads Stadsbibliotek där man även kunde testa sina kunskaper i ett 
planktonquiz. Cirka 40 grupper/klasser har hittills deltagit i naturskolans verksamhet. 

Två Grön flagg-möten anordnades för pedagoger i förskola och grundskola. Pedagoger från Världsarvet 
Vadehavet på Jylland och från Malmö museer kom på studiebesök för att dela erfarenheter. 

LEADER-projektet ”Marinpedagogisk verksamhet i Ystads kommun” övergick i mars till ordinarie 
verksamhet vid naturskolan. I och med detta har naturskolan, i stort sett, fördubblat sin verksamhet. På ett 
läsår deltar cirka 4000 barn/elever i Marietorps båda verksamheter. 

En slutredovisning av LEADER-projektet skickades till Jordbruksverket i april. Ett samarbete har inletts 
och en projektansökan skrivits med ”Österlens sköna vattendrag”. 
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Utbildning 
Allmän återhållsamhet har minskat vikariekostnaderna på såväl förskolor som skolor. 

Med hjälp av statsbidraget ”likvärdig skola” har två skolbibliotekarier anställs. Därtill har del av lön för en 
projektledare för framtagande av biblioteksplan bekostats med egna medel. 

Studiehallar på Backaskolan och Edvinshemsskolan har iordningsställts med hjälp av medel från 
förvaltningens egen investeringspott. 

Schablonersättningen till modersmål och studiehandledning har minskat. 

Ekonomi 

Resultatet för barn- och utbildningsnämnden är efter fyra månader -21,4 mkr. Anledningen till det stora 
underskottet är semesterlöneskulden som i början på året är en skuld till de anställda på -15,9 mkr. En annan 
stor påverkan på det stora negativa periodresultatet är att en budgeterad regleringspost för att uppnå en 
budget i balans inte förverkligats för årets 4 första månader motsvarar ca 3,5 mkr. 

Årsprognosen för barn- och utbildningsnämnden beräknas till -5,4 mkr. I prognosen är det beräknat att 
årets semesterskuld är noll vid årets slut dvs ingen påverkan på prognosen då skuldförändringen är 
budgeterad till noll. De senaste åren har dock semesterlöneskuldsförändringen inneburit en skuldökning, 
dvs en negativ påverkan på prognosen. I prognosen har även förutsatts att regleringsposten för att nå en 
budget i balans på ca 10,0 Mkr hämtas hem till hälften under 2019. Anledningen till detta är att man inte får 
full årseffekt på de åtgärder som sätts in. 

Förskolorna i kommunal regi visar på ett underskott på -1,1 mkr främst på grund av färre barn samt högre 
personalkostnader än budgeterat. De färre barnen vägs dock upp av motsvarande överskottet på 
betalningsansvaret då utbetalning sker till färre barn än beräknat i budget. Kvar blir -0,4 mkr som påverkar 
årsprognosen och som avser högre personalkostnader än budgeterat. 

Totalt sett prognostiserar grundskolorna en budget i balans dock med en del variationer mellan de olika 
enheterna. Även betalningsansvaret för grundskolorna ser i nuläget ut att nå en budget i balans vid årsslutet. 

Fritidsverksamheten prognostiserar en budget i balans i nuläget finns inga tecken på avvikelser. 

Framtid 

Fritiden 

Vi har redan nu ett badhus med god tillgänglighet och väl utvecklade simskolor för alla åldrar. Framöver vill 
utveckla våra friskvårdande insatser som vattengympa och temakvällar. Hinderbanan för barn och 
ungdomar har varit mycket populär. En utveckling av kundvård och kundbemötande är prioriterat för ett 
gott välbefinnande för kunder och personal. Detta arbete fortsätter genom kundmätningar, personalträffar 
och utbildning. 

Vissa perioder har vi svårt att hitta tillfällig personal. Här är en utmaning i att vara mer aktiva på 
arbetsmarknaden för att säkerställa att vi har tillräckligt med kompetent personal 

Uppfräschningen av Nybrostrandsbadet fortgår. På sandskogens idrottsplats kommer det att behövas en 
investering i en ny gräsklippare samt kastbur till en kostnad av 0,4 mkr. 

Kulturskolan har olika samarbeten i kommunen och arbetar förslag på hur Kulturskolan kan utveckla 
samarbete med skolan inom kompanjonlärarskap och  stöd i form av aktiviteter kopplade till skolans 
läroplan i musik och teknik. 

Naturskolan kommer att inleda ett samarbete med Göteborgs universitet med Virtueprojektet – inspirera 
elever i alla åldrar till ett vetenskapligt tänkande. 

Under kommande vintermånader och sommarlov har förskolebuss och fritidshem möjlighet att förlägga 
verksamhet till Marietorp/Havet. 

Utbildning 

Verksamheten är underfinansierad centralt, dvs vi saknar tillräckliga medel i nämnden för att kunna betala 
ut alla barn/elevpeng till verksamheterna. Vi har samtidigt ett solidariskt besparingskrav. Ett flertal statliga 
reformer fordrar organisationsutökningar (= nya kostnader), t ex utökad obligatorisk 
matematikundervisning, simundervisning i förskoleklass, lovskola, moderna språk, prao. De lagstyrda 
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verksamheterna behöver prioriteras när kostnader konkurrerar.  Bland andra kostnader som skulle kunna 
ses över finns delar av den lagstyrda verksamheten (t ex förskolebussen) och/eller enskilda verksamheter 
som har svårt att bära sin egen ekonomi. Hårda besparingar/nedskärningar riskerar drabba verksamheternas 
attraktivitet och i sin tur påverka rekrytering, arbetsmiljö och resultat. 

En utmaning är att kontinuerligt omdefiniera grundbemanningen i enheterna och på förvaltningen för att 
inte riskera statsbidragsfinansierade tjänster. Samtidigt bör vi undvika att bygga en (för) stor del av 
organisationen på statsbidrag. Detta skulle medföra en ryckighet över tid vilket i sin tur försvårar 
långsiktighet och trygghet i organisationen. 

Måluppfyllnad  

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Fritiden ska erbjuda barn och unga 
möjligheter att utveckla sitt intresse 
för kreativa uttrycksformer, fysisk 
aktivitet samt erbjuda teknik och 
entreprenörskap. 

Kulturskolan erbjuder olika kurser i 
kreativ teknik och projektet kulturcrew 
innefattar både entreprenörskap och 
kreativa uttrycksformer. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Ystads förskolor och skolor ska 
präglas av fysisk, social och 
pedagogisk tillgänglighet för alla 
barn och elever. 

   

Bland innevarande fokusområden som utgör ett paraply för Ystads skolor och förskolor och som utgör 
grunden för parollen "Ystad lyfter" finns arbetet med tillgänglighet. Detta inkluderar ett flertal pågående 
satsningar, bl a;- förstudie inför implementering av delar av Skottlandsmodellen (syftar till TSI - tidiga 
samordnade insatser).- Förskolorna arbetar med normkreativitet- Kultur och utbildning har påbörjat ett 
arbete för att överbygga organisatoriska mellanrum, tillsammans med socialförvaltningen, inom ramen för 
BuSO.- Samarbete med Beteendelabbet i syfte att upptäcka beteendemönster och triggers som orsakar 
organisatoriska mellanrum (med hjälp av finansiering från Vinnova). 

Arbetet med att ta fram en plan för de fysiska lokalerna pågår och kommer att vara färdigt till årets slut. 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Undervisningen i Ystads förskolor 
och skolor ska kännetecknas av god 
undervisningskvalitet. 

   

Undervisningskvalitet är ett av tre innevarande fokusområden. God undervisningskvalitet bygger till stor 
del på en tillgänglig lärmiljö men också på konkreta förhållningssätt och övertygelser i samband med 
undervisning. Ystads pedagogiska verksamheter ska betona vikten av en god språklig utveckling, inte minst 
genom läsning och skrivande. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt generellt. Trygghet och arbetsro 
anges som grundläggande förutsättningar för god undervisning. Likaså hög förväntan på alla elever, struktur 
och tydlighet, t ex syften med lektionsinnehåll, tydliga mål och kontinuerlig återkoppling på resultat 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

   

Fritiden ska arbeta för social 
hållbarhet, god folkhälsa, livskvalité 
och trygghet 

   

Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Förskola 1 412 1 438 1 429 1 430 

Grundskola åk 0-9 3 106 3 156 3 164 3 172 

Fritidshem 1 230 1 227 1 243 1 200 

Grundsärskola 57 52 55 55 

-Grundsärskola 
varav Ystads elever 34 30 32 32 

Besökare 
badanläggningar 133 062 44 610 150 000 150 000 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -0,2 -0,2 -0,6 -0,6 0,0 

Ledning och 
administration -3,0 -2,3 -6,1 -11,1 -5,0 

Barnomsorg och 
utbildning i åldern 1-
16 år -162,8 -185,2 -495,7 -496,1 -0,4 

Fritidsverksamhet -22,9 -20,5 -60,5 -60,5 0,0 

Summa -188,9 -208,2 -562,9 -568,3 -5,4 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

IT 1:1 -0,4 -5,4 -5,4 0,0 

Förprojektering skolor 0,0 -7,0 -6,6 0,4 

Inköp traktor IP 0,0 -0,6 -0,6 0,0 

Projektmedel ny idrottsanläggning 0,0 -1,0 -0,5 0,5 

Anpassning av lokaler -0,0 -2,2 -2,2 0,0 

Övriga investeringar -0,4 0,0 -0,9 -0,9 

Summa -0,8 16,3 16,3 0,0 
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6 Kulturnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 2,1 2,0 5,1 5,1 

Kostnader -13,1 -13,9 -39,0 -38,9 

(varav kapitaltjänst) (-0,4) (-0,4) (-1,3) (-1,3) 

Summa -11,0 -11,9 -33,9 -33,8 

Verksamhet 

Ystad är en stad där kulturen bidrar starkt till kommunens identitet och profil. Det erbjuds en mängd 
kulturupplevelser för en bred målgrupp och nedan endast ett axplock av utbudet. Vi lyfter lite extra att 
Ystads bibliotek ständigt ökar både besökare och låntagare. 

Ystads bibliotek 

Köpingebro bibliotek 124 meröppetlåntagare (sedan september 2017), Löderup 82, Svarte 69 och 
Glemmingebro  60. Två av dem  öppnades 2018. I Löderup har var femte löderupsbo skaffat sig tillgång till 
biblioteket. Program Ystads för barn samt vuxna erbjuds nu på samtliga mindre bibliotek. 

Glemmingebro bibliotek har numera också meröppet och har öppet veckans alla dagar 8-22. Det är 
bemannat varje torsdag 9.30-11.30 för att de barn som ännu inte börjat i förskoleklass ska kunna träffa en 
bibliotekarie. Bibliotekspersonalen hålla öppet som tidigare måndagar 15-19 och på onsdagar 14-17. 

Lea Gleitman, 95 år och ögonvittne från förintelsen, framträdde i januari för 275 personer. Utanför entrén 
stod lika många kvar. Biblioteket bjöd in Lea ytterligare en gång. Lea Gleitman höll en gripande föreläsning 
för en alldeles tyst publik. Föreläsningen filmades i samarbete med Klostret. 

Ett antal föreläsningar har erbjudits på stadsbiblioteket. Exempelvis Elisabeth Åsbrink, forskare från Lund, 
digitala funktioner och trygghet på nätet. 

Stadsbiblioteket har arrangerat skrivarworkshop och fyra olika bok- och språkcirklar. Poesilördag gav 
poesiälskare möjlighet att framföra sina alster för publik och Göran Fristorp framträdde. De mindre 
biblioteken har erbjudit boktipskvällar, författarbesök, fotoutställning, föredrag och mycket mera. 

Barn- och ungdomsbibliotekarierna vänder sig under våren särskilt till årskurs 5-elever med läsinspiration 
och har bokpratat för andra årskurser. Kommunens skolbiblioteksutvecklare utgår från Stadsbiblioteket. 
Utrednings- och utvecklingsarbetet lockade skolbibliotekssamordnare från södra Sverige till nationellt möte 
i Ystad i april. 

Boktips för de minsta barnen erbjuds på alla bibliotek. 

Ystads konstmuseum har under våren visat en stor egenproducerad måleriutställning Mellan dig och mig där 
åtta konstnärer deltog. Även nyförvärv till samlingen har visats. Den samproducerade utställningen Beirut, 
Beyrut, Bayrut, Beyrout avslutades och öppnade på Listasafn Islands (Islands konstmuseum). Förberedelse 
för flytt av konstsamling till ett nytt magasin har påbörjats. 

Under sport- och påsklov har det varit öppen ateljé. Ett Skapande skola projekt har ägt rum; alla 7:or i 
Ystads kommuns skolor besökte konstmuseet och fick träffa graffitikonstnärer och ha workshop med dem. 
En workshop har hållits med elever från Ystad Gymnasium tillsammans med konstnärsgruppen 
Gylleboverket inför deras utställning i höst. 

Föreställningen Tänk om… ,fiktiva berättelser med inspiration från verk i samlingen, som producerades förra 
året har getts vid tre tillfällen och tre kulturprat har ägt rum. 

Klostret visar under våren utställningen ”För 100 år sedan…” som tar upp aktuella frågor vid slutet av 
första världskriget och sätter dem i nutida perspektiv; spanska sjukan-pandemier, svält och ransonering – 
överkonsumtion, samt demokrati, rösträtt och metoo. Samtidigt pågår produktion av fotoutställningen 
Samuel Moses Marcus som förevigade Ystad i början av 1900-talet. 

Allmän kultur: Perioden januari – april innebär framförallt planering och förberedelse av kommande 
evenemang och projekt. Allsång på Norra Promenaden, Nationaldagen, Åvallafestivalen, Bästa Biennalen, 
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kulturgarantin för hösten då även hela gymnasiets program ligger samt BUFF (barn och 
ungdomsfilmfestival). Planering och förberedelser inför marknadsföring via kulturkalendern, och 
trycksaker, annonsering och digital synlighet för arrangemang samt Kultur Ystad. 

I april var allmänkulturen arrangör för Helsingborgs stadsteater och Malmö Operas turnéföreställning ”En 
alldeles särskild dag” som spelades på Ystads teater. Försäljningen av biljetter gick dåligt och föreställningen 
innebär stora omkostnader. Ystads Riksteaterförening stöttade arrangemanget med hjälp av marknadsföring 
och värdskap. 

I kulturgarantin för förskola och skola har Månteatern spelat föreställningen Before för åk 8 och VEM för 
förskolan. Kulturskolan har haft konserter på Ystads teater för alla barn i åk F-3. 

Kulturcrew har inlett sitt andra år och en ny projektledare har anställts som dessutom har som uppgift att 
avlasta kulturutvecklarna i vissa arrangemang. 

Ekonomi 

Kulturnämnden uppvisar ett resultat på perioden januari-april på -0,8 mkr, dock uppgår 
semesterlöneskulden till -0,8 mkr. 

Avvikelser som visar överskott är Kulturchefen som har haft medel över på löner då det inte genererat 
kostnader i takt med chefsbytet. Kulturchefens glapp kommer att finansiera en kulturutvecklare. 

Prognosen visar att kulturnämnden följer budgeten för året med ett litet överskott på 53 tkr. 

Ystads biblioteks antal för besökare och utlån visar på fortsatt mycket stark ökning. Antalet besökare har 
ökat med 4 503 besök, 11 %, jämfört med samma kvartal 2018. Antalet utlån har ökat med 7 047 lån, 10 %. 
Ystads bibliotek har lyckats föra ut biblioteksservice i stora delar av kommunen och samtliga bibliotek 
liksom bokbussen höjer sina siffror. Antalet besökare på de olika biblioteken vid arrangemang och 
läsaktiviteter ökar också kontinuerligt. 

Framtid 

Ystads bibliotek 

Biblioteksplanen från 2016 ska revideras. 

Biblioteksverksamhetens läsmiljöer och teknikerbjudande ska ses över och uppdateras under året. 

Ystads bibliotek bjuder på Läskul och glassfika med sommarbibblan för barn på alla biblioteken. Vid varje 
träff utgår man från en boktitel, som ges som gåva till deltagaren. Det blir läsning, pyssel, andra aktiviteter 
och glassfika. #bokbadystad är nytt samlingsnamn för att inspirera barn och unga till lustfylld läsning under 
sommaren. 

Stadsbiblioteket ska åter samarbeta med Ystad Sweden Jazz Festival både i juni och augusti. 

Efter sommaren uppmärksammas dyslexiveckan. 

Barnbibliotekarierna planerar att gå in i Region Skånes Bokstartsprojekt, vars syfte är att inspirera nyblivna 
föräldrar att tidigt börja läsa med sina barn. 

Klostret och Kulturmagasin 
Planering för en internationell konferens på Klostret inom nätverket Network of Museums in the Baltic i 
början av oktober. Fokus på museinäringens förutsättningar att utveckla möjligheterna att öka sin 
egenfinansiering. 

Det arbetas vidare med att hitta ny lokal till Ystads kommuns samlingar. Under 2019-2020 intensifieras 
arbetet och en koncernövergripande grupp kommer att bildas. Uppdrag att hitta lokal inom de närmaste 
åren. 

Klostret kommer under hösten att arbeta fram ny verksamhetsidé. Verksamhetsidén grundas i det uppdrag 
Klostret fått kring att tillgängliggöra byggnaden och miljöerna runt klostret för invånare och besökare. En 
del i detta är att bygga en ny entré. Detta äskar för i budget 2020-2023 

Ystads konstmuseum: Under maj månad byts glastaket på andra våningen och i samband med det görs en 
omhängning av den permanenta utställningen med verk från samlingen. Samtidigt pågår det hängning av 
sommarutställningen. Detta betyder att utställningarna är stängda. Under maj kommer det endast att vara 
öppet på första våningen 4 – 26 maj med utställningen Lekplatser  där förskoleelever samarbetar med elever 
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från Ystad Gymnasium kring att designa en drömlekplats. 1 juni öppnar sommarutställningen Deep Sea. 

Allmän kultur: Inför kommande period är det fokus på genomförandet av planerade evenemang och 
projekt. Det är även stort fokus på det fortsatta arbetet med att synliggöra kulturen, både kommunens egen 
kulturverksamhet och föreningarnas kulturarrangemang, särskild för målgruppen barn och unga. Detta 
genom att bland annat att uppdatera hemsidor, vara aktiv i sociala medier och att digitalisera kulturkalendern. 
Utvecklingsarbetet av kulturgarantin har påbörjats. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Genom ett rikt kulturutbud skapa 
attraktivitet inom besöksnäring och 
näringsliv 

Exempel på aktiviter: 

Arbetet med fri scen går enligt plan och 
kommer att nås. 

Utställningen Deep Sea – en 
internationell grupputställning med 
havet som tema som producerats av 
Ystads konstmuseum i samarbete med 
Stätliche Galerie i Bremen, Tyskland 1 
juni – 1 september 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Anordna kulturarrangemang för 
ungdomar i samverkan med andra 
aktörer. 

Arbetet med Åvallafestivalen går enligt 
plan och målet kommer att nås. 

Klostret är delaktiga i arrangemangen på 
Åvallafestivalen, erbjuder aktiviteter 
inom Kulturgarantin programmet 
”Mönster hemma hos Charlotte Berlin”, 
samt kommer under hösten vara 
delaktiga i Bästa Biennalen – i en 
aktivitet kring fotografi kopplat till den 
då pågående utställningen Samuel Moses 
Marcus. 

Ett samarbete mellan ungdomar från 
Ystad Gymnasium och 
konstnärskollektivet Gylleboverket äger 
rum i samband med produktion av 
höstens utställning på Ystads 
konstmuseum, utställningen kommer att 
vara en del av Bästa Biennalen – en 
konstbiennal med fokus på barn och 
unga. 

  

Samverka med kommunens 
filmverksamheter 

Arbetet med festivalen går enligt plan 
och målet kommer att nås 

Ystads museer för en dialog med YSVC 
och tittar på möjliga 
samverkansområden 

  

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

Antalet följare är 759 stycken (190514) 
och målet kommer att nås. 

Klostret har 488 följare på Instagram 
och 2148 följare på FB. Därtill har 
Charlotte Berlins museum 163 följare. 
Sammantaget närmare 3000 följare på 
sociala medier just nu och arbetar aktivt 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

med närvaron i de forumen. Här 
kommuniceras Klostrets program och 
ges inblick i vad som händer bakom 
kulisserna och här finns möjlighet till 
dialog med följare. 

Ystads konstmuseum har 1234 följare på 
Instagram och 1803 följare på FB = över 
3000 följare på sociala medier just nu 
och arbetar aktivt med närvaron i de 
forumen. Här kommuniceras 
konstmuseets program, fördjupning av 
konstens innehåll, ges inblick i vad som 
händer bakom kulisserna och här finns 
möjlighet till dialog med följare. 

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

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Kultur och Utbildning ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Kulturstrategi och verksamhetsuppdrag 
är antagna. Nu är arbetet med att 
konkretisera respektive uppdrag. I 
samband med detta kommer 
kulturstrategin att bearbetas och 
användas. Kulturstrategin är upptryckt i 
ett läsvänligt format och kommer att 
delas ut till alla medarbetare. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Stärka barns rättigheter i Ystads 
kommun. 

Arbetet med Kulturcrew fortlöper och 
skapar delaktiget och intresse för kultur 
och arrangemang. 

Under 2019 erbjuds en mängd stöd och 
föreläsningar kring Barnkonventionen 
och barns rättigheter. Det erbjuds också 
konsultativt stöd för alla medarbetare. 

Ex: 

Hur ska vi arbeta med barnchecklistan? 

Kort introduktion till barnkonventionen 

Klostret planerar för att från oktober 
under vinterhalvåret kunna erbjuda fri 
entré för samtliga besökare vilket tar 
bort eventuella socioekonomiska hinder. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Täta ekonomiska uppföljningar i 
nämnden. 

Kulturnämndens ekonomi följs upp vid 
varje sammanträde. Prognosen visar en 
budget i balans. 
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Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Utlånade medier totalt 208 590 80 055 210 000 210 000 

och per invånare 6,9 - 7,0 7,0 

Totalt antal besökare, 
Biblioteket 128 519 47 014 135 000 135 000 

Antal betalande besökare, 
Ystads konstmuseum 2 859 672 3 500 3 500 

Totalt antal besökare, 
Ystads konstmuseum 22 262 5 148 30 000 30 000 

Antal betalande besökare, 
Klostret 5 614 585 9 500 9 500 

Totalt antal besökare, 
Klostret 19 153 3 471 28 000 28 000 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -0,1 -0,2 -0,5 -0,5 0,0 

Ledning och 
administration -1,4 -1,5 -2,3 -2,2 0,0 

Bibliotek- och 
kulturverksamhet -9,5 -10,2 -31,1 -31,1 0,0 

Summa -11,0 -11,9 -33,9 -33,8 0,0 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Konstmuseet, innertak -0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Konstmuseet, ökad säkerhet 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Konstmuseet, inköp konst -0,2 -0,3 -0,3 0,0 

Klostret, ökad säkerhet 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Kulturmagasinet -0,2 -4,0 -4,0 0,0 

Övriga investeringar -0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Summa -0,4 -5,4 -5,4 0,0 
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7 Gymnasienämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 161,7 163,0 254,6 532,5 

Kostnader -214,4 -219,4 -402,1 -680,0 

(varav kapitaltjänst) (-1,5) (-2,1) (0,0) (-6,3) 

Summa -52,7 -56,4 -147,5 -147,5 

Verksamhet 

Näsam, nämndsövergripande samverkan, har startats för gymnasienämndens verksamheter i väntan på att 
det faktiska samverkansavtalet ska börja gälla. Förvaltningen valde att starta i förväg för att förutsättningar 
fanns och det kan vara bra om någon verksamhet kan verka som pilot i denna nya samverkansform. Än så 
länge fungerar samverkan bra och de frågor och utmaningar som förekommer löses efter hand. 

Söksiffrorna inför antagningen av elever på Ystad Gymnasium hösten 2019 har redovisats. Den ökning av 
sökanden som har funnits tidigare år har bromsats upp. För tillfället ligger antalet elever något under budget. 
En omvalsperiod avslutas 190515 och då kommer aktuella siffror att publiceras. Det faktiska antalet elever 
som antas vid Ystad Gymnasium blir inte klart förrän i augusti 2019. Då har alla elever fått sina slutbetyg 
från grundskolan och därmed blir det tydligt vilka elever som är behöriga för gymnasiestudier och vilka 
elever som kommer att gå på introduktionsprogram. De sena omvalen är också klara under augusti månad. 

Samarbetet i BUSO har fortskridit och även gymnasienämndens verksamheter är involverad i planerna på 
att införa den så kallade Skottlandsmodellen i Ystads kommun. Här pågår ett arbete med en förstudie och 
ett studiebesök i Skottland har också genomförts. Gymnasienämnden var representerad från både politiken 
och tjänstemannasidan. 

Utbytet med näringslivet fortskrider och en av kommunens näringslivsfrukostar har arrangerats på Ystad 
Gymnasium. Då redovisades samarbeten mellan utbildningarna och olika aktörer från näringslivet. Nya 
kontakter knöts också vid detta tillfälle. 

Vuxenutbildningen har bytt namn från Forum till Vuxenutbildningen i Ystad. Detta skedde vid årsskiftet 
och i samband med detta genomförs också en marknadsföringsinsats gällande verksamhetens olika insatser 
för kommuninnevånarna. 

Samarbetet mellan vuxenutbildningen och Ystad Gymnasium fortskrider och möjligheterna till utvecklingar 
undersöks. 

Simrishamns kommun har valt att arrangera delar av utbildningar för vuxna på hemmaplan. Bland annat 
arrangeras utbildningar i SFI numera i Simrishamn. Detta har påverkat volymerna vid motsvarande 
utbildning i Ystad. Det är dock svårt att i nuläget förutse vilka följder detta kan få för Vuxenutbildningen i 
Ystad. 

Ekonomi 

Gymnasienämnden visar vid tertial ett en budget i balans. 

Utifrån att gymnasienämnden inte verkar få det tilläggsanslag som äskats för underskottet gällande 
kommunens betalningsansvar för gymnasieutbildning, har ett besparingsförslag tagits fram. Dessa 
besparingar har satts i verket i väntan på ett slutligt beslut kring tilläggsanslaget för att skapa en så lång 
besparingsperiod som möjligt. Dessa besparingar begränsar både vuxenutbildningen och Ystad Gymnasium 
både gällande aktuell verksamhet och utveckling inför framtiden. 

Även om nämndens budget ligger i balans utifrån de beslut som är tagna och de fakta som finns tillgängliga 
idag finns det osäkerhet inför höstterminen. Ett är om genomsnittspriset och det budgeterade antalet elever 
inom betalningsansvaret för Ystads kommuns elever kommer att hålla. En annan osäkerhet är om Ystad 
gymnasium kan ta emot det elevantal som skolan har budgeterat för, antagningen ser lite svagare ut i år än 
tidigare år. En tredje osäkerhet är att Vuxenutbildningen kan få högre kostnader än planerat för en del 
utbildningar. 
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Framtid 

Generellt sett kommer antalet gymnasieelever i samverkansområdet att öka framöver. Detta gör att det totala 
antalet gymnasieplatser inte kommer att räcka till. Här har samtliga kommuner ett ansvar i samverkan. 

Ystad Gymnasium undersöker nu vilka program som kan utökas för att på detta vis få fler elever som delar 
på de fasta kostnaderna. Utmaningen i detta är att hitta lokaler som är logiska att använda i samarbete med 
befintliga program och arbetslag. 

Under året kommer de nya lokalerna för gymnasiesärskolan att tas i bruk och detta kommer att påverka 
verksamheten positivt. Samtidigt kommer då renoveringen av "höghuset" att påbörjas. 

Om befolkningsprognoserna stämmer kommer Ystad Gymnasium att behöva ytterligare lokaler inom en 5-
års period. Det mest ekonomiska är att investera i egna lokaler, men är detta inte möjligt får Ystad 
gymnasium fortsätta att hyra lokaler av externa hyresvärdar. 

Verksamheten vid vuxenutbildningen kommer även fortsättningsvis att förändras utifrån statliga direktiv. 
Utvecklingen i Simrishamn kommer också att påverka vilken omfattning vuxenutbildningen i Ystad kommer 
att ha framöver. 

I närtid undersöker man möjligheten att starta en SFI-utbildning med entreprenörsinriktning. Detta för att 
understödja de nyanlända som har denna erfarenhet sedan tidigare. 

Med tanke på de besparingar som görs under året kommer fokus att ligga på att hitta yrkesutbildningar som 
genomförs i form av lärlingsupplägg. Detta beroende på att kommunen får full statlig kostnadstäckning för 
dessa. 

Generellt sett kommer förstås utvecklingen framöver både för vuxenutbildningen och Ystad Gymnasium 
vara starkt beroende av  vilka ekonomiska förutsättningar som ges Gymnasienämnden. 

Om man vill ha samma gynnsamma utveckling som verksamheterna har haft de senaste åren är det viktigt 
att frågan kring kommunens betalningsansvar löses på ett sätt där verksamheterna hålls skadeslösa. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Utveckla samverkansformer mellan 
gymnasieskola, 
vuxenutbildning/arbetsmarknadsenh
et samt näringsliv 

Samverkan mellan Vuxenutbildningen 
och Ystad Gymnasium är igångsatt. Nu 
analyseras inom vilka områden denna 
kan utökas. 

Programråden genomförs på alla 
program och innehållet samt struktur 
diskuteras fortlöpande. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Analys av ogiltig frånvaro genomförs 
varje månad då statistik tas fram ur 
Vklass. För perioden 190109-190415 var 
den ogiltiga frånvaron 2,4 % vilket kan 
jämföras med 2,5 % för hela 
höstterminen 2018. Varje månad får 
respektive rektor tillgång till statistik för 
respektive klass för att kunna följa upp 
och analysera ogiltig frånvaro 
tillsammans med sitt EHT-team. 
Enskilda elevers ogiltiga frånvaro är 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

dokumenterad och vid hög ogiltig 
frånvaro så finns det även risk för att 
studiemedlet dras in av CSN. Vi har 
rapporteringsskyldighet till CSN om den 
ogiltiga frånvaron är hög. Rutinen är att 
eleven först får en varning och blir det 
inte en förbättring av närvaron så dras 
CSN in efterkommande månad. 

Då vi mäter ogiltig frånvaro regelbundet 
har vi möjlighet att följa andelen ogiltig 
skolfrånvaro för att kunna ta fram 
åtgärder för att minska denna. 

Rutinen är att vi varje månad tar fram 
genomförd undervisning som 
rapporteras av undervisande lärare i vår 
lärplattform Vklass. Vi mäter genomförd 
undervisning av ordinarie lärare, vikarie 
och andelen inställda lektioner. Inställda 
lektioner kan bero på annan schemalagd 
aktivitet, ex aulabesök, att vikarie saknas 
eller eleveget arbete. 

Ser vi på statistik för perioden 190109-
190415 så har 28 942 lektioner 
genomförts av ordinarie lärare, 85,9 %, 
och 436 lektioner av vikarie, 1,3 %. 458 
lektioner har varit annan aktivitet, 1,4 %, 
668 lektioner har det saknats vikarie, 
2,0 % och slutligen så har eleverna 
arbetat på egen hand i 716 lektioner, 
2,15. Sammantaget så har det 
genomförts undervisning av ordinarie 
lärare och vikarie i 29 378 lektioner av 
totalt 33 678 lektioner, 87,2 %. och då 
har 2 398 inte rapporterats, 7,1 %. Vi 
kan se i vår statistik att allt fler lektioner 
genomförs jämfört med tidigare 
mätningar. 

Under våren 2019 har vi mätt antalet 
icke-rapporterade lektioner. Under första 
tre månaderna så har sammanlagt 7,1 % 
(2398 lektioner) av totalt 33678 lektioner 
ej registrerats i närvarosystemet gällande 
de nationella programmen. Analysarbete 
och felsökning har genomförts för att få 
reda på vilken typ av lektioner som inte 
registrerats. Det visar sig att både vanliga 
lektioner, mentorstid, klasstider och 
studiepass förekommer som ej 
registrerade. Skolledningen har gått ut 
med information till samtliga 
undervisande lärare att alla 
schemapositioner skyndsamt ska 
rapporteras. Målsättningen är att icke-
rapporterade lektioner ska minska med 
10 %. Utvecklingen under årets första 
månader visar att % andelen 
ickerapporterade lektioner har minskat 
från 11,2 % i februari till 7,1 % senaste 
mätningen i april. 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Vuxenutbildningen ska finnas som 
en naturlig part för de arbetslösa. 

I Ystad finns en samverkansgrupp där 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet 
och integration ingår. Vid behov kan 
även Arbetsförmedlingen delta. 
Gruppen träffas minst en gång per 
månad, och syftet är att informera 
varandra om aktiviteter och 
verksamheter, samt diskutera och föreslå 
hur våra enheter tillsammans kan arbeta 
och agera för personer som behöver 
stöd för att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Då yrkesutbildningar med 
lärlingsupplägg är fullt finansierade av 
statsbidrag kommer det att vägledas mot 
denna utbildningsform. 

  

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

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Verksamhetens kompetensbehov ska 
säkras. 

Idag finns det möjlighet att söka 
statsbidrag för behörighetsgivande 
utbildning för lärare i yrkesämnen. För 
närvarande har vi fyra yrkeslärare som 
deltar i utbildning för att bli behöriga 
inom ramen för statsbidrag, två på Park 
och två på Österport. Fler yrkeslärare är 
dessutom på gång. 

För att få det här bidraget minskar 
huvudmannen lärarens arbetstid med 
minst 25 procent. Detta gäller även om 
lärarens anställning omfattar mindre än 
heltid. Det går att söka bidrag för högst 
två år, det vill säga fyra terminer, per 
lärare. Detta ger förutsättningar för 
läraren att både arbeta och studera inom 
ramen för en heltidstjänst. Det är ett 
unikt upplägg som bidrar till att fler 
yrkeslärare blir behöriga. 

Gällande vuxenutbildningen finns 
samma möjligheter, men för tillfället 
finns inga lärare anmälda härifrån. 

En påsklunch organiserades av 
Trivselgruppen på Vux. En trevlig 
uppslutning med både mat och 
aktiviteter som uppskattades av 
personalgruppen. 

Utöver detta planeras aktiviteter inför 
läsårsavslutningen samt uppstart av nästa 
läsår. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Verksamheten arbetar mot en mer 
miljövänlig grundsyn. 

I början på 2019 bildades ett lokalt Grön 
Flagg råd bestående av representanter 
från personal och elever på Österport. 
Rådet tog fram fyra olika 
utvecklingsområden utifrån Grön Flaggs 
kriterium och de globala målen. Skolan 
satsar på god utbildning för alla med 
fokus på hållbarhetsfrågor, konsumtion 
och resurser, skräp och avfall, livsstil och 
hälsa samt hav och resurser tillsammans 
med Marietorps naturskola. Planen 
skickades in i februari och blev godkänd 
av Grön Flagg. Skolan har på sig fram 
till den 12 december 2019 att förverkliga 
de planer som skickats in. I nuläget är 
skolan bland annat fullt igång med 
källsortering där varje arbetslag, såväl 
personal som elever, får en introduktion 
varför, hur och var källsortering sker. 
Varje arbetslag får tillgång till en 
källsorteringsmöbel som töms och hålls i 
ordning av vår lokalvård. Även lokalen 
Gradängerna har utrustats med en 
station främst därför att det är där 
eleverna får lov att äta medhavd mat 
samt att det även finns en elevcafeteria 
där. Målet är att samtliga program på 
Österport är igång med källsortering 
senast november 2019. 

Gällande Park har en återcertifiering 
genomförts. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Månatliga uppföljningar sker mellan 
controller och ansvariga chefer. 
Tertialuppföljningarna genomförs 
tillsammans för att öka förståelsen för 
nämndens totala ekonomiska ansvar. 

För att uppnå en ekonomi i balans 2019 
har en handlingsplan med 
konsekvensanalys tagits fram och 
beslutats av gymnasienämnden. 
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Personal 

 

Ökningen av tillsvidareanställda beror dels på volymökningar och dels på medvetna satsningar inom valda 
yrkeskategorier för att nå en ökad måluppfyllelse. Den ökade satsningen kan också vara en del i den ökade 
frisknärvaron. 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Antal gymnasieelever 
folkbokförda i Ystads kommun 946 962 1 000 1 000 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Gymnasieverksamhet -45,0 -51,4 -127,1 -127,1 0,0 

- varav Ystad 
gymnasium -2,6 -7,0 0,0 0,0 0,0 

Vuxenutbildning -7,8 -5,0 -20,4 -20,4 0,0 

Summa -52,7 -56,4 -147,5 -147,5 0,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Datorer 0,0 -6,5 -6,5 0,0 

Skolrestaurangen 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Undervisnings- och IT-utrustning -0,6 -4,8 -4,8 0,0 

Summa -0,6 -11,8 -11,8 0,0 

Investeringsbudgeten följer plan. 
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8 Myndighetsnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 2,2 4,1 5,5 6,5 

Kostnader -3,0 -2,9 -9,0 -9,7 

(varav kapitaltjänst)     

Summa -0,8 1,2 -3,5 -3,2 

Verksamhet 

Mängden inkommande ärenden är stor. Under den första delen av året har bygglovsenheten hanterat många 
stora lovärenden, samtidigt som ärenden om mindre åtgärder fortsatt strömma in. Det innebär att 
verksamhetens kapacitet används maximalt. Tidsbegränsade tjänster förstärker bygglovsenhetens 
bemanning. 

Införandet av nya bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och 
plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer 
granskningstid i anspråk. Det är en utmaning att minska handläggningstider samtidigt som enheten ökar 
service och tillgänglighet. För hög kvalitet och effektivitet i handläggning måste nya medarbetare kunna 
introduceras väl, och kärnverksamheten med lov-, kontroll- och tillsynsärenden behöver prioriteras. Trots 
utmaningarna med att kunna ge god service i ett ökat antal frågor så har enheten lyckats korta tiderna för 
handläggning av ärenden. 

En tillsynsplan för 2019-2022 har tagits fram. Tillsynsärenden hanteras efter beslutad prioriteringsordning 
och med nuvarande bemanning är det en utmaning att hinna hantera ärenden i den takt de kommer in. 
Ärendena leder ofta till rättelse snarare än utdömande av sanktionsavgift, vilket är positivt för efterlevnaden 
av plan- och bygglagen. Verksamheten har också prövat nya sätt att uppmärksamma byggherrar på när det 
krävs startbesked för att inte drabbas av sanktionsavgifter, med förhoppningen att det ska minska antalet 
tillsynsärenden. 

Kravställning för ett nytt ärendehanteringssystem med tillhörande e-tjänst pågår. Som ett led i 
digitaliseringen av verksamheten har enheten upphandlat ett nytt digitalt ritningsarkiv. Implementering av 
systemet och konvertering av handlingar från äldre system ska påbörjas inom kort. 

Verksamheten har arbetat kontinuerligt med att förtydliga och förbättra informationsmaterial, mallar, rutiner 
och skapa goda förutsättningar för att ansökningar ska vara så kompletta som möjligt när de lämnas in. 

Arbete om att göra kulturmiljöinventeringen mer synlig och transparent för medborgarna är påbörjat. I 
samarbete med GIS görs information i kartor mer lättillgänglig på hemsidan för medborgarna, och även 
internt. 

Upprättande av register och systematiserat arbete med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hissar 
och andra motordrivna anordningar har påbörjats och fortsätter under året. 

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

Höstens enkätundersökning till de bygglovssökande har sammanställts. Resultatet visar att enheten får ett 
mycket högt betyg både för bemötande och för att det är enkelt att få kontakt med expeditionen. 

Ekonomi 

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 0,3 mkr. Överskott beräknas med 1,0 mkr på intäktssidan 
vilket beror på många stora bygglovsärenden, även sjukskrivningar ger ett överskott. För att klara 
arbetsbelastningen kommer konsult tas in för att hantera tillsynsärenden samt eventuellt en handläggare. 
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Framtid 

Genom en övergång till ett normalkonjunkturläge förväntas bostadsbyggandet stagnera under 2020 och 
framåt. Antalet stora ärenden förväntas minska i jämförelse med de senaste åren. Antalet små och 
medelstora ärenden förväntas förbli oförändrat. Antalet ärenden inom kontroll och tillsyn förväntas också 
fortsätta vara högt, då ett ärende ofta leder till följdanmälningar. 

En hög servicegrad inom myndighetsutövning är en väsentlig del av hur kommunen uppfattas av 
näringslivets företrädare och invånare. Det är viktigt att få verksamheten mer transparent, dels med en e-
tjänst där medborgaren kan ansöka digitalt samt följa sitt ärende i processen och dels med förbättrade kartor 
med informationslager på hemsidan där medborgaren kan hitta vad som gäller för dennes fastighet. 

Det långsiktiga målet är en helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. 
Verksamheten behöver följa utvecklingen i samhället och erbjuda digitala processer för ett effektivt 
byggande. För övergången från analogt till digitalt arbetssätt krävs utbildningsinsatser och nya system. Ett 
nytt ärendehanteringssystem med tillhörande e-tjänst samt ett nytt ritningsarkiv förväntas vara på plats under 
året. 

Genom ändringar i plan- och bygglagen 1 januari 2019 infördes ett system med avgiftsreduktion när 
tidsfristen för beslut i ärenden om lov och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. 
Förslaget syftar till att skapa incitament för att följa de tidsfrister som gäller för beslut. Som en följd av 
förändringen kommer verksamheten att få avskriva ofullständiga ärenden snabbare. 

Införandet av nya bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och 
plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer 
granskningstid i anspråk, tid som inte kan taxefinansieras.  På sikt kan det bli svårare att upprätthålla 
förväntad servicenivå inom befintlig driftram. Bygglovsverksamheten finansieras i hög grad av taxor. 
Allmänhetens förväntan av tillgänglighet och rådgivning, proaktiv tillsynsverksamhet samt behov av 
informationsinsatser kan dock inte finansieras av taxor utan förutsätter skattefinansiering. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Främja och verka för det 
bostadspolitiska målet. 

Nämnden följer upp relevant statistik 
avseende bostadsbyggande att kunna ge 
kommunen god kännedom hur 
bostadsförsörjningen utvecklas. Totalt 
220 nya bostäder har beviljats i 
bygglovsärenden. Parallellt har 71 
bostäder fått startbesked medan 37 
bostäder har fått slutbesked. 

  

Arbeta för en rationell och effektiv 
bygglovshantering. 

Att de interna rutiner, för att 
effektivisera flödet, har utvecklats visar 
sig genom att handläggningstider klaras 
för såväl bygglov som tillsynsärenden. 

  

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

Genom praktiska former och god dialog 
med mark- och exploateringsenheten 
informeras exploatörer om processer 
och regelverk i tidigt skede. 

  

Verka för hög trafiksäkerhet i 
kommunens alla orter, särskilt för 
oskyddade trafikanter samt för barn 
och unga. 

Arbetet för hög trafiksäkerhet pågår 
löpande genom systematiskt arbete med 
lokala trafikföreskrifter. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Verka för en utveckling mot digital 
handläggning och möjlighet för e-
tjänster inom bygglovsärenden. 

Förberedande arbete, genom tekniska 
systemlösningar, processkartläggningar 
och förändrat informations- och 
kartunderlag, pågår för att på sikt kunna 
ha en digital bygglovsprocess med e-
tjänster. Genom projektsamarbeten med 
andra kommuner får och ger Ystad 
erfarenheter och exempel som 
effektiviserar arbetet. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Samordning vid komplexa 
företagsärenden har skett enligt plan. 

Bygglovsenheten har anställt en tidigare 
LIA-praktikant, efter ömsesidiga positiva 
intryck och lärdommar. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Arbeta med förbättrad service och 
bemötande inom 
bygglovsverksamheten 

Genom successivt nya praktiska 
informationsrutiner och kontinuerlig 
intern dialog om bemötande har 
bygglovsenhetens servicearbete 
utvecklats till fördel för sökanden. 

  

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

Tillsynsplan är framtagen och beslutat 
och tillsynsarbete sker utifrån den. Det 
proaktiva tillsynsarbetet av obligatorisk 
ventilationskontroll och motordrivna 
anläggningar återstår att systematisera, 
liksom riktlinjer och råd gällande 
fastighetsägares ansvar för enkelt 
avhjälpta hinder. 

  

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

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Stärka kompetensförsörjning genom 
att erbjuda utvecklingsmöjligheter för 
medarbetarna och verka för en god 
arbetsmiljö. 

Kompetensutvecklingsbehov har 
kartlagts och friskvårdsrutiner tillämpas. 
Däremot utnyttjas lokalerna på 
Birgerskolan maximalt och antalet 
personer som vistas där överskrider 
brandskyddskrav. Förberedande arbete 
för att kunna bygga om har inletts. 
Förslag till ombyggnad har tagits fram 
och investeringsmedel äskas för 
ombyggnaden som är nödvändig för att 
säkra arbetsmiljön. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Hantera strandskyddsärenden på ett 
rättssäkert och effektivt sätt. 

Strandskyddsärenden hanteras i samråd 
mellan kommunekolog och planarkitekt 
utifrån väl utvecklade rutiner. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Bygglovsverksamheten ska bedrivas 
med kostnadstäckningsgrad på 70 %, 
skattefinansiering ska endast gå till 
utvecklingsarbete, rådgivning och 
information som inte kan 
taxefinansieras. 

Översyn av taxa utifrån Sveriges 
kommuner och landstings förslag och 
förändrad plan- och bygglag pågår. 

  

Personal 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Antal sökta bygglov, inklusive 
marklov och rivningslov samt 
förhandsbesked 467 189 500 565 

Antal beviljade lov  147   

Antal inkomna anmälningsärenden 115 49 150 180 

Andel bygglovsärenden som klaras 
inom 10 veckor (från komplett 
ärende till beslut) 83 % 95 % 95 % 95 % 

Andel anmälningsärenden som 
klaras inom 4 veckor 100 % 100 % 100 % 100 % 

Antal bostäder i beviljade bygglov 413 220   

Startbesked för antal bostäder 185 71   

Slutbesked för antal bostäder 280 37   

Antal beslutade trafikärenden, som 
lokala trafikföreskrifter och 
föreskrifter 97 1   

Antal beslutade tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter 230 63   

Antal beslut gällande 
strandskyddsdispens och samråd 
om strandskydd 22 3+8   

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

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

Bygglovsenheten -0,7 1,3 -3,1 -2,8 0,3 

Summa -0,8 1,2 -3,5 -3,2 0,3 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Ärendehanteringssystem 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Verksamhetssystem och e-arkiv 0,0 -2,0 -2,0 0,0 

Summa 0,0 -2,4 -2,4 0,0 
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9 Samhällsbyggnadsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 175,6 169,5 503,3 504,2 

Kostnader -201,7 -199,8 -568,3 -577,9 

(varav kapitaltjänst) (-45,3) (-45,4) (-136,4) (-136,4) 

Summa -26,1 -30,3 -65,0 -73,7 

Verksamhet 

Förvaltningen har inlett arbetet med en ekonomisk genomlysning med konsultstöd finansierat av ledning 
och utvecklingsförvaltningen. Syftet är att identifiera vad som är kostnadsdrivande och hur ändrade 
arbetssätt kan ge ekonomiskt genomslag. Förvaltningen har också, med konsultstöd finansierat av statens 
samordning för ökat bostadsbyggande, arbetat med en kostnads- och intäktsanalys för projekt hamnstaden. 
Genom ett utvecklingsprojekt om hållbara planeringsprocesser, finansierat av Nordiska ministerrådet, har 
en heldagsutbildning om CityLab hållits. 

Stadsbyggnad har genomfört ett samråd om förslag till ny kommunövergripande översiktsplan. Samrådet 
har hållits genom öppet hus på bibliotek och föredrag på möten hos föreningar, politiska partigrupper, 
byalag, nämnder samt organisationer. Förslaget har marknadsförts genom annonser och i sociala medier, 
och möjligheten att lämna synpunkter digitalt har lyfts fram. Planprogrammet för Hamnstaden med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har kompletterats och reviderats, programmet väntas färdigställas 
under försommaren. Fokus-programmet för Kåseberga har färdigställts och medel för åtgärder i byarna har 
fördelats. 

Arbete pågår med ett tjugotal detaljplaner. Detaljplan för del av kvarteret Molekylen har antagits. Detaljplan 
för pendelparkering i Svarte har lämnats till fullmäktige för antagande. För kvarteret Urmakaren omformas 
bebyggelsen, initierat av fastighetsägaren.  Arbetet med de prioriterade planerna fortsätter. 
Processkartläggning av planprocessen, som ett led i att få en digital plan- och byggprocess, har påbörjats 

Kart- och mätenheten har fortsatt haft många uppdrag med nybyggnadskartor och husutsättningar vilket 
gett svårigheter att hinna med leverans. Två eldrivna bilar har levererats och krävt installation av 
batteriladdare i garage på Piparegränd. 

Fastighet Byggnation av förskola och skola Källan samt tillbyggnad av Parkskolan pågår. 
Komfortkylinstallation och energieffektivisering pågår på Brandstationen och Löderupsgården. 
Bellevuehemmet och Edvinshus skolan har fått nya köldmedia anläggningar, som de nya miljökraven. 

Infrastrukturen för Öja industriområde är klar och tomtförsäljningen beräknas kunna påbörjas under året. 
Försäljning av fribyggartomter i Nybrostrand pågår. 

Tekniska Framtagande av en regional avfallsplan pågår tillsammans med övriga 13 ägarkommuner. Arbetet 
med att införa fyrfacksinsamling vid en- och tvåfamiljsfastigheter fortskrider. 

Parkenhetens planerade anläggnings- och planteringsarbeten för våren är klara och verksamheten går nu in 
i den mest skötselintensiva perioden för året. Trädinventering i Norra Promenaden och Lekmiljöprogram 
är i sin slutfas. Gatuenhetens asfalteringsarbete fortlöper enligt plan och förbättring av linjemålning pågår. 
Första tömningen av kommunens rännstensbrunnar är färdig. Byggnation av nya busshållplatser pågår och 
kommer att färdigställas innan sommaren 

Arbetet med att byta ut VA-ledningar enligt förnyelseplanen har intensifierats under våren. Två arbetslag 
arbetar på heltid med förnyelse och klimatanpassning av VA-ledningar samordnat med asfaltplanen. 
Spolningar av dricksvattenledningar har genomförts enligt underhållsplanen i Köpingebro, Nybrostrand, 
Sövestad och Eneborg under första kvartalet. Driftutredningar för sanering av tillskottsvatten till 
spillvattenledningsnätet har under samma tid gjorts i Hedvigsdal, Skårby, Snårestad och Rynge. 

Kost & Lokalvård Planeringsarbetet pågår för fullt med vidareutbildning av måltidsbiträden via medel från 
omställningsfonden, en grupp i juni och en senhöst, samarbetet sker med Lernia AB i Malmö. Projekt 
"översta steget" tillsammans med avfallsenheten har full fart, förbättringspotential i kökens egna arbete har 
framkommit.  Arbetet med Pris- och avtalsmodellen är i slutfasen och överenskommelser om kost ska 
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signeras av köpande förvaltningar. Kost kämpar för att försöka hålla nere livsmedelskostnader, den generella 
prisutvecklingen oroar. 

Lokalvårdsenheten saknar delar av ledningsresurs vilket påverkar avdelningens möjlighet att arbeta med en 
del av planerade utvecklingsfrågor. 

Ekonomi 

Nämndens prognostiserade resultat för helåret 2019 beräknas till -8,7 mkr. 

Administration och utvecklings prognos är ett överskott på 1,4 mkr. Håller igen på centrala satsningar 

Stadsbyggnads prognos är ett överskott på 0,9 mkr. Både kart-och mät och planenheten räknar med högre 
intäkter än budgeterat. 

Fastighet prognos är ett underskott på cirka 11,0 mkr. Prognosen är 3,0 mkr lägre mot budget än i 
föregående prognos. Det som utförts under året är akut underhåll. Anmärkningar efter 
myndighetsbesiktningar som går att skjuta på utförs inte under året. Fastigheternas faktiska behov skjuts på 
framtiden med risk för eftersatt underhåll. Beräknad kostnad för muddring av småbåtshamnarna ser ut att 
bli lägre än i föregående prognos. Kostnader för sanering efter oljetankar har belastat årets resultat med 
0,475 mkr. Prognosen baseras på bedömning av verkligt utfall av kostnader tertial 1 för akuta åtgärder, 
obligatorisk ventilationskontroll samt inga fler kostnader för snö och halkbekämpning. 

Tekniskas prognos är budget i balans. Den milda vintern medförde att vinterväghållningen inte påverkat 
budgeten negativt. VA-enhetens prognos är nollresultat. Enligt budget ska VA-enheten göra ett överskott 
men den översyn som görs av VA-enhetens ekonomi och taxa visar på att intäkterna inte blir lika höga som 
budgeterat. Avfalls-enheten prognostiserar nollresultat. 

Kost & lokalvård prognos är budget i balans. Fair trade och MSC märkt fisk köps in, minskade ekologiska 
inköp för att klara budget. Fortsatt generell ökning av livsmedelspriser i storleksordning 8-10 %, påverkar 
den kvalitet som kan levereras. Samordnad varudistribution kostar årligen 2,2 mkr och kommunens största 
leverantör har aviserat ökning av transportkostnader utöver det. 

Prognosen är under förutsättning att nämnden kompenseras för 2019 års löneavtal. 

Handlingsplan för budget i balans är inte beslutad. Prognosen för administration och utveckling är baserad 
på förslag i handlingsplanen. Fastighetsavdelningens prognos baseras på verkligt utfall för akut underhåll. 

Framtid 

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

Stadsbyggnad ska sammanställa synpunkter om översiktsplanen och bearbeta förslaget till utställning. 
Planprogram för Hamnstaden ska färdigställas för godkännande. Detaljplanen för Västra Sjöstaden etapp 3 
beräknas skickas på granskning. Detaljplanen för Daggkåpan beräknas antas under vintern. Arbetet med 
Södra Hedskoga-planen fortsätter inför granskning. 

Arbetet med processkartläggningar och digitalisering upptar mycket tid, men kommer att leda till 
effektiviseringar på sikt. 

Fastighet arbetar med barn- och utbildnings samt omsorgens stora behov av nya verksamhetslokaler. 
Arbetet är personalkrävande, rekrytering av en ny byggprojektledare pågår. Framskjutet underhåll inom 
fastighetsbeståndet utgör en risk på sikt. 

Efter några år med större efterfrågan på byggbar mark än utbud blev utbudet 2018 större än efterfrågan. I 
exploateringsområdena i Trädgårdsstaden och Nybrostrand har majoriteten av exploatörerna svårt att 
komma igång med byggnationen eftersom de inte uppfyller sina egna försäljningskvoter. Även efterfrågan 
på de fribyggartomter som kommunen kan erbjuda har sjunkit. Under den närmsta tiden kommer 
exploateringsenheten avvakta med att släppa mer byggbar mark. 

Tekniska Regeringsbeslut om förtydligat producentansvar för insamling av förpackningar och returpapper 
från bostadsfastigheter. Fastighetsnära insamling av åtta fraktioner i fyrfackskärl driftsätts hösten 2021, 
förutsatt att genomförandet kan löpa på enligt plan. 

Resursplaning för att klara bevattning under eventuellt ytterligare en torr sommar pågår. Förbättring av 
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stenbelagda gator samt framkomlighet för gång och cykeltrafikanter fortskrider. Digitalisering av 
gatuenhetens ansökningsblanketter pågår. 

Det är angeläget att fortsätta arbetet för att säkra dricksvattenförsörjningen långsiktigt genom att öka 
dricksvattenuttaget från Glemmingebro vattenverk och förbereda gemensamt nytt vattenverk i 
Glemmingebro tillsammans med Simrishamns kommun. 

Kost & Lokalvård Rekrytering av enhetschef kost riktad till måltiderna inom seniorköken är i slutfas, en 
nödvändig extraresurs när Källan, Ljuskällan och Trädgårdsstaden ska driftas av kostenheten. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Ta fram detaljplaner, 
exploateringsförbereda och upplåta 
mark för att möta behovet av 
bostäder, marknadens förväntan och 
möjliggöra bostadspolitiskt mål. 

Planberedskapen för bostäder är god. 
Under året pågår utbyggnad av 
exploateringsområden i Nybrostrand, 
Svarte och Trädgårdsstaden och 
parallellt pågår planering i främst Södra 
Hedeskoga, Västra Sjöstaden och 
kvarteret Daggkåpan samt kvarteret 
Urmakaren. Formerna för att med 
helhetsbild kunna prioritera resurser har 
utvecklats vidare. Byggaktörer märker av 
minskad försäljning till slutkund vilket 
gör att byggstart för flera projekt 
avvaktar och gemensamma 
försäljningsstrategier läggs upp. 

  

Arbeta för en utveckling av Ystads 
hamn och Hamnstaden 

Arbetet med planprogram hamnstaden 
med miljökonsekvensbeskrivning är i sin 
slutfas. Genom statens samordning för 
ökat bostadsbyggande har konsulter 
anlitats för kvalificerad kostnads- och 
intäktsanalys av hamnstatenprojektet i 
sin helhet. Resultatet presenteras för 
kommunstyrelsen arbetsutskott i maj. 
Även kommunikationsstrategiskt behov 
har ringats in genom stöd från 
samordning för ökat bostadsbyggande. 

Åtgärder för att hantera hamntrafikens 
möte med Österleden studeras, 
Finakorset planeras att byggas om 
hösten 2020. 

  

Driva investeringsprojekt för offentlig 
service i samarbete med kultur- och 
utbildning och social omsorg. 

Projektet Källan, ny förskola och skola 
byggs under året och beräknas klart 
hösten 2020. Ombyggnad av Parkskolan 
för gymnasiesärskola pågår. Projektering 
för ombyggnad av äldreboendet 
Ljuskällan och nytt äldreboende i 
Trädgårdsstaden pågår. 

  

Erbjuda verksamhetsmark  för nya 
etableringar. 

Fastighetsbildning inom Öja 
verksamhetsområde och markförsäljning 
pågår. genom ändring av detaljplan 
kommer några mindre förändringar i 
gränser mellan kvartersmark och 
gatumärk att justeras.  Förstudier för att 
om möjligt planlägga för verksamheter 
och därmed exploatera mark vid 
Malmörondellen pågår. 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Utveckla och upprätthålla kvalitet 
och attraktion med levande 
stadskärna och profilerade 
besöksmål. 

Arbetet för Ystads attraktion och kvalitet 
i det offentliga rummet pågår inom 
många områden. Åtgärder samordnas 
genom stadsmiljögruppen som också 
undersökt möjligheten att göra en så 
kallad purple flag trygghets-satsning, 
genom fokus på kvällsekonomi. Ett 
gestaltningsförslag för Fritidsparken har 
tagits fram. Ny belysning av 
vattentornen upphandlas. Utredning om 
nya offentliga toaletter pågår. Arbetet 
med planprogram Stortorget inleds i maj. 
Prototyp för nya anslagstavlor har tagits 
fram. 

I Kåseberga anläggs en betalparkering 
som i förlängningen kan bidra till att 
tillgängliggöra Ales stenar, avstyckning 
av Ebbas gård är beställd inför att kunna 
sälja fastigheten. Samråd med 
länsstyrelsen för att göra trafiksäkrande 
åtgärder i Sandhammaren har sökts. 

  

Upprätthålla ett tillgängligt, 
framkomligt och säkert trafiksystem i 
alla kommunens tätorter 

Trafikstrategin är godkänd och 
överlämnad till kommunfullmäktige för 
antagande. I den läggs grunden för att 
kunna planera för och besluta om 
åtgärder i trafiksystemet med helhetsyn. 
Efter den inleds nu arbete med 
parkeringsöversyn. Dialog om praktiska 
lösningar och kommunikationsinsatser 
förs med Skånetrafiken och trafikverket 
inför höstens åtta veckor av tågstopp i 
Svarte. 

Viktiga gaturum byggs om, 
Regementsgatan är snart färdigställd, 
därefter tar arbetet med Surbrunnsvägen 
vid. Förstudier för den komplicerade 
men nödvändiga ombyggnaden av Stora 
Östergatan pågår. Åtgärder för att 
underlätta trafiksituationen på 
Saltsjöbadsvägen byggs till sommaren. 
Re-asfaltering pågår enligt plan och 
inventering av gatubeläggning 
upphandlas. 

  

Beakta 1%-konstnärlig utsmyckning i 
större investeringsprojekt. 

Som första exempel pågår en engagerad 
och lärorik process, för konstnärlig 
utsmyckning på förskola och skola 
Källan, under kvalificerat ledning 
finansierad av Statens konstråd. Medel är 
reserverat för motsvarande vid 
ombyggnad av Surbrunnsvägen. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Möjliggöra dialog mellan invånare 
och kommunen genom att hantera 
medborgarförslag, fokusbyarna-
projektet och proakiv dialog med 
intressegrupper. 

Dialog och möjlighet till invånares 
påverkan sker främst genom olika råd, 
som byalagsråd, tillgänglighetsråd och 
pensionärsråd samt genom ung-SAM-
grupp. Investeringsåtgärder inom 
fokusbyprojektet har beslutats och 
kriterier för samhällsbyggnadsbidrag till 
byarna håller på att tas fram. 
Fokusprogram för Kåseberga är godkänt 
och nämnden har beslutat att fokusby till 
hösten blir tre: Rynge och Sjörup-
Vallösa. 

  

Ta fram översiktsplan med 
miljökonsekvensbeskrivning som 
visar kommunens övergripande 
strategier, avvägningar och 
ställningstaganden. 

Samråd om översiktsplan för kommunen 
Ystad har hållts under våren med 
uppskattade dialoger i olika forum och 
på allmänna möten. Inkomna 
synpunkter håller på att sammanställas. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Förstå näringslivets behov i 
handläggning och serva företagare 
genom tidiga kundmöten och 
samordnat handlägga komplexa 
företagsärenden. 

Komplexa företagsärenden hanteras 
enligt utarbetad process, men resurser 
räcker inte alltid för att fullt ut möta upp 
mot näringslivets förhoppning om att 
kommunen ska aktivt och effektivt ska 
kunna hantera komplexa behov när en 
tydlig ansvarig part inom kommunen 
inte kan definieras. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Aktivt arbeta med service och 
bemötande med de 
effektiviseringsmöjligheter som 
digitalisering ger. 

Utvecklingssteg tas löpande och 
successivt byggs system upp för att 
digitalisera detaljplaneprocessen. 
Kartläggning av processer för att införa 
e-tjänster pågår, med ambitionen i år att 
skapa e-tjänster för nybyggnadskartor, 
för VA-anslutningar, för 
trädfällningsönskemål samt för 
parkeringskön. 

  

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

Fysiska möten genom matråd och 
kostombudsträffar skapar diskussioner 
om matens upplevelser, via 
kundträffarna diskuteras gemensamma 
mål. 

Åtgärder enligt handlingsplan "måltider 
till äldre" pågår tillsammans med social 
omsorg, med kommande enhetschef 
seniorköken kommer vi kunna avsätta 
mer tid att genomföra handlingsplanens 
olika områden. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att 

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Stärka kompetensförsörjning genom 
att erbjuda utvecklingsmöjligheter för 
medarbetarna och verka för en god 
arbetsmiljö. 

Arbete utifrån handlingsplaner efter 
medarbetarundersökning pågår, aktivt 
friskvårdsarbete bedrivs och snart har 
förvaltningens alla medarbetare deltagit i 
workshop om kommunens värdegrund. 
Behov av utbildningsinsatser har karteras 
under vårens medarbetarsamtal men 
med hänsyn till budgetunderskott tillåts 
medarbetare endast delta på de mest 
nödvändiga utbildningarna för att 
upprätthålla kompetens. Medel från 
omställningsfonden finansierar en intern 
vidareutbildning av måltidsbiträden till 
kockar vilket minskar sårbarheten vid 
vakanser i skolkök och äldreomsorgskök. 

Studenter har fått praktik på olika deler 
av förvaltningen däremot verkar inte 
förvaltningen tilldelas många 
sommarjobbare. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

För att främja hållbart resande lägger 
Skånetrafiken om stadsbussnätet och nya 
bussplatser för detta. Utredning om nya 
cykelvägar utifrån cykelplanen pågår. 

  

Bygga ut VA på landsbygden, fortsatt 
säkra kvalitativ vattentillgång och 
utveckla dagvattenarbetet. 

Upphandling av samverkansentreprenad 
för att bygga ut Glemingebro vattenverk 
pågår vilket kommer kunna säkra 
vattentillgång för såväl östra Ystad som 
västra Simrishamn. Inför VA-
utbyggnaden till Bjäresjö och Hunnestad 
hålls enskilda möten med var och en av 
de berörda 92 fastighetsägarna. 

Översynen av VA-taxan färdigställs 
under maj och omfattar både 
anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter samt avgifter för 
dagvatten och allmän platsmark. 
Konsulttjänster för 
översvämningskartläggning, 
dagvattenstrategi och dagvattenplan 
planeras att upphandlas under hösten. 
Möjligheten att som pilotprojekt studera 
en plats för multifunktionella ytor har 
undersökts inom ramen för projektet 
hållbara planeringsprocesser finansierat 
av Nordiska ministerrådet men 
tidsresurser saknas än för att fullfölja. 

  

Utveckla Ystads gröna och blå 
miljöer för att främja folkhälsa och 
fysisk aktivitet. 

Förslag till lekplatsprogram är snart klart 
så förslaget kan skickas på remiss, 
arbetet med att färdigställa rekreations- 
och grönstrukturprogrammet har dock 
inte kunnat fortsätta på grund av 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

resursbrist, arbete med 
hundrastgårdsprogram planeras till 
hösten. Förslag till en enkel ramp för att 
förbättra tillgängligheten till brygga 1 är 
framtaget och strandskyddsdispens för 
denna har sökts. 

Sandskogen skogsvårdas i linje med den 
nya skötselplanen, till mer riktade 
insatser räcker dock inte resurserna. 
Invasiva främmande arter, främst 
jättebjörnloka, bekämpas kemiskt samt 
med betande får där så är möjligt. Ystad 
följer ett tångrensningsprojekt som 
bedrivs som ett kommunsamarbete men 
deltar i nuläget inte aktivt. 

Köpa in livsmedel utifrån hållbar 
mat-policyn, med andel av 
ekologiska råvaror och fairtrade 
produkter, samt när det är möjligt 
närodlat/näruppfött. 

I möjligaste mån eftersträvar 
kostenheten inköp av svenskt nöt, fläsk 
och kycklingprodukter. Inköp av 
ekologiska livsmedel ligger på sparlåga 
eftersom samtliga livsmedelspriser ökar 
mer än vad budget medger. Bananer, 
kaffe och te köps som Fair trade när 
leverantören kan garantera säker 
leverans. 

  

Tillhandahålla, anpassa och 
energieffektivisera fastigheter efter 
tillväxt i kommunens verksamheter 
samt vårda kommunens lokaler. 

Energieffektivsering pågår enligt plan. 
Löderupsgårdens äldreboende och 
brandstation i Ystad har försetts med 
solenergianläggningar. 

Golvvård utförs i enlighet med Green 
care professionel certifiering. 

  

Lokalt och regionalt främja minskat 
avfall och ökad avfallsåtervinning. 

Arbetet med att införa fyrfacksinsamling 
för en- och tvåfamiljsfastigheter är 
påbörjat.  Diskussioner med Sysav har 
förts om hantering och mellanlagring av 
återvinningsmaterial. 

Arbetet med att ta fram en regional 
avfallsplan som ska börja gälla 2021 
pågår tillsammans med representanter 
från de övriga 13 ägarkommunerna och 
workshops med olika intressegrupper 
förbereds. Fokusområden kommer 
bland annat ligga på nedskräpning och 
avfallshantering inom skola, fastighet, 
vård och omsorg. 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Kontinuerligt fördelas och omplaneras 
tillgängliga resurser så att 
investeringsprojekt kan genomföras 
enligt budgetbeslut. Planen att säkerställa 
att förnyelse, sanering och 
klimatanpassning av VA-ledningsnätet 
kan genomföras gemensamt med andra 
infrastrukturprojekt följs. Exempel på 
infrastrukturprojekt är ombyggnad av 
Regementsgatan, Surbrunnsvägen, St 
Östergatan, Oskarsgatan, Mariagatan, 
Borgmästargatan, Sektersgatan m fl. 
Exploateringsprojekten Urmakaren och 
Verkmästaren kräver omläggning av VA-
ledningar i Disponentgatan, 
Fridhemsgatan, Herrestadsgatan. 

  

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

Kostnaderna för förvaltning av 
fastighetsbeståndet följs upp varje 
månad, främst med fokus på 
kostnaderna för oplanerat underhåll 
samt för säkerhet, larm och bevakning 
som drivit de totala kostnaderna under 
senare år. Ekonomiskt genomlysning av 
intäkter och kostnader pågår som 
underlag till internhyror mer rimlig 
kostnadsteckningsgrad. 

  

Personal 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Fastighet     

Fastighetsunderhåll, kr/kvm 141 26 150 150 

Mediaförsörjning, kr/ kvm (el, vatten 
och värme) 129 * 146  

Mediaförsörjning , kWh/ kvm (el och 
värme). 149 * 149  

Mark- plan- och exploatering     

Tecknade köpeavtal privatpersoner 15 19 15 25 

Försåld industrimark, kvadratmeter 110 0 15 000 15 000 

Markanvisning exploatör, lägenhet 63 64 50 50 

Stadsbyggnad     

Antal antagna/godkända detaljplaner 7 2 8 7 

Antal godkända 
översiktsplaner/fördjupade 0 0 0 0 

Antal pågående detaljplaner 22 20 25 20 

Antal program 1 1 1 2 

Antal förrättningsförberedelser 18 1 15 10 

Antal husutsättningar 73 35 75 100 

Antal grundkartor 3 3 8 5 

Antal nybyggnadskartor 132 61 80 150 

Totalt antal bostäder i planberedskap 
(från laga-kraftvunnen plan till 
startbesked)  * 300 * 

Tekniska     

Andel av asfaltbeläggning som byts ut  * 4 % 4 % 

Areal parkmark att förvalta  247,7 247,7 247,7 

Antal lekplatser att förvalta  35 35 35 

Avfall     

Mängd brännbart hushållsavfall, ton 6 818 * 7 200 7 200 

Mängd brännbart hushållsavfall, 
kilo/invånare 228 * 244 244 

Mängd matavfall, ton 1 234 * 1 300 1 300 

Vatten och avlopp     

Antal kubikmeter producerat vatten 2 810 000 * 2 600 000 2 600 000 

Antal kubikmeter sålt vatten 2 235 438 * 2 200 000 2 200 000 

Kost- och lokalvård     

Antal portioner lunch, skola och 
förskola 751 239 269 439 720 000 720 000 

Antal portioner äldreomsorg, särskilt 
boende, lunch pensionärer 104 552 33 151 100 000 100 000 
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Inköp ekologiska livsmedel för- och 
grundskola, andel av 
livsmedelsbudgeten 9 % 7,6 % 25 % 7 -8% 

Inköp närodlade livsmedel för- och 
grundskola, andel av 
livsmedelsbudgeten  ** XX  

* Redovisas i årsredovisningen 

** Uppgiften går inte att ta fram i nuvarande system 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -0,3 -0,3 -0,8 -0,8 0,0 

Administration och 
utveckling -0,6 -4,7 -5,1 -3,7 1,4 

Fastighet 2,1 -3,9 10,4 -0,6 -11,0 

Stadsbyggnad -3,1 -1,1 -7,3 -6,4 0,9 

Tekniska 
- gata/park/trafik -20,1 -17,8 -54,1 -54,1 0,0 

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

Tekniska - vatten och 
avlopp -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kost och lokalvård -2,3 -2,5 -8,1 -8,1 0,0 

Summa -26,1 -30,3 -65,0 -73,7 -8,7 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Källan -40,7 -143,3 -135,0 8,3 

Nämndsinvesteringar -5,2 -16,0 -12,6 3,4 

Parkskolan -2,7 -30,1 -19,0 11,1 

Fastighetsunderhåll, planerat -1,6 -11,4 -11,4 0,0 

Energieffektivisering -1,2 -6,8 -6,8 0,0 

Ljuskällan -0,9 -30,0 -30,0 0,0 

Trädgårdsstaden, äldreboende -0,6 -28,8 -10,0 18,8 

Regementsgatan -6,6 -8,0 -8,0 0,0 

Källesjövägen -0,9 -7,9 -7,9 0,0 

Beläggning -1,3 -7,7 -7,7 0,0 

Dragongatan - -6,8 -9,1 -2,3 

Vatten- och avloppsutbyggnad -1,7 -16,6 -5,0 11,6 

Investeringar vatten och avlopp 
infrastruktur -0,5 -26,7 -26,7 0,0 

Övriga investeringar -23,9 -143,1 -121,3 21,8 

Summa -87,8 -483,2 -410,5 72,7 

Ombyggnaden av Regementsgatan sker enligt tidplan och beräknas vara klar till sommaren. 
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Ombyggnaden av Källesjövägen har påbörjats och projektet är klart i mitten av sommaren. 

Upphandlingen av projekteringen inför ombyggnationen av Surbrunnsvägen pågår. 

Byte av toppbelägging enligt asfaltsplanen följer tidplanen. 

Byte av vattenledningar i Sandskogen, etapp 4, följer tidplanen. 

Byte av vatten- och spillvattenledningar samt nyanläggning av dagvattenledningar i Stora Herrestad, etapp 
2, har handlats upp och entreprenaden börjar i maj månad. 

VA-utbyggnaden till Bjäresjö och Hunnestad sker enligt tidplan. Detaljprojekteringen är klar och 
förfrågningsunderlag utannonseras i maj månad. Entreprenaden beräknas starta i september och vara klar 
2020. 

Renoveringen av vattentornen har startat och kommer att färdigställas till hösten. Upphandlingen av nytt 
belysningssystem på vattentornen har utannonserats under april månad och planeras kunna tas i drift till 
första advent. 

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr 

Projekt 
Utfall totalt t o m 

190430 Budget totalt Prognos totalt 
Avvikelse 

progn/budg 

Energieffektivisering -55,2 -74,4 -74,4 0,0 

Nytt LSS-boende 
2018 -30,9 -39 -32,2 6,8 

Parkskolan -4,0 -31,4 -31,4 0,0 

Ljuskällan -0,9 -115,0 -115,0 0,0 

Trädgårdsstaden, 
äldreboende -0,6 -200,0 -230,0 -30,0 

LSS-boende klart 
dec 2021 0,0 -40,0 -40,0 0,0 

Dragongatan -0,2 -7,0 -9,1 -2,1 

Källesjövägen -2,0 -9,0 -9,0 0,0 

Regementsgatan -25,7 -27,0 -27,0 0,0 

Vatten- och 
avloppsutbyggnad -25,1 -125,0 -125,0 0,0 

     

Prognoserna för projekten Källan och Trädgårdsstadens äldreboende baseras på att kommunfullmäktige 
beslutar äskad budget för år 2020 och plan 2021-2023. 

Helårsprognos för nämndsinvesteringar baseras på de investeringar som hittills är beslutade. Fler diskuteras 
och utreds, men är inte ännu beslutade. 
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10 Socialnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 65,6 81,0 118,4 220,0 

Kostnader -288,2 -317,2 -776,5 -904,1 

(varav kapitaltjänst) -0,9 -0,8 -2,1 -2,4 

Summa -222,6 -236,2 -658,1 -684,1 

Verksamhet 

Arbetet med handlingsplanen fortlöper och just nu upprättas aktivitetsplaner per enhet. Verksamheterna 
avger månatligen en skriftlig och muntlig rapport till socialnämnden under rubrikerna, aktuellt, verksamhet, 
medarbetarsituation samt nyckeltal. Inom förvaltningen har en kulturanalys genomförts med fokus på hur 
uppfattar medarbetarna organisationen social omsorg, den egna enheten och sig själv. Resultatet har gåtts 
igenom på förvaltningens återkommande ledarfrukostar samt vid en workshop som fokuserade på vilka 
delar som kan bli bättre. Syftet är att stärka varumärket Ystads kommun genom att förbättra verksamheten 
inom social omsorg. 

Inom Hälso- och sjukvårdens organisation pågår en genomlysning med fokus på det kommunala hälso- och 
sjukvårdansvaret, ledning och styrning, in- och utskrivning av patienter, arbetssätt, arbetsmiljö, 
förhållningssätt, arbetsfördelning, förskrivning av tekniska hjälpmedel. 

Kösituationen inom de särskilda boende har minskat, antalet är för närvarande 15 personer som väntar på 
plats. Inom LSS väntar 9 personer på bostad med särskild service. Ytterligare fyra personer har ansökt där 
utredning pågår. En av de sökande kommer inom kort erbjudas ledig lägenhet. 

Kommunens samtliga arbetsmarknadsfrågor är sedan årsskiftet samlat under individ- och familjeomsorgen. 
En ny uppdragsbeskrivning har tagits fram och beslutats av nämnd. Enheten arbetar just nu för att hitta 
lösningar för en samlokalisering utan ökade lokalkostnaderna. 

En ny verksamhet inom daglig verksamhet/sysselsättning öppnade i mars månad. Fixargruppen samarbetar 
med företag och föreningar främst i utemiljö. Den nya verksamheten drivs inom befintlig budget. 

Inom samtliga verksamheter pågår planeringen inför årets semesterperiod. 

Ekonomi 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 26 mkr för 2019. Resultatet för perioden är något bättre 
men prognosen är oförändrad jämfört med kvartal 1 då kostnaderna för sommaren är osäkra. 

Gemensam verksamhet prognostiserar underskott med 0,4 mkr. Underskottet beror främst på ökade 
kostnader för semesterlöneskulden, men budgeten för utvecklingsmedel och förvaltningsledning redovisar 
överskott. 

Funktionsnedsättning och socialpsykiatri prognostiserar ett överskott med 0,8 mkr. Det är 0,2 mkr sämre 
resultat än kvartalsrapporten och beror på förstärkt bemanning inom ett serviceboende. Daglig 
verksamhet/sysselsättning och korttidsvistelse redovisar överskott beroende på vakanshållning och god 
personalplanering. 

Prognosen för individ och familjeomsorgen är ett underskott med 10,8 mkr. Det är fortsatt höga kostnader 
för externa placeringar och personlig assistans medan kostnaden för försörjningsstöd var något lägre i april. 
Verksamheten för nyanlända redovisar överskott på grund av att bidrag från Migrationsverket avseende 
2018 års ansökningar blivit högre än beräknat. 

Hälsa vård och omsorg prognostiserar ett underskott med 15,7 mkr. En förändring jämfört med tidigare år 
är att det statliga stimulansbidraget på 7,8 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen har upphört. 

Prognosen visar fortsatt underskott inom hemtjänstens resursfördelningssystem med 6,0 mkr, en 
försämring av prognosen med 1,0 mkr jämfört med kvartal 1. Det beror delvis på den kö som finns till 
särskilt boende och som genererar mer omfattande insatser till brukarna inom hemtjänsten. 
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Hemtjänstgrupperna och särskilt boende följer budget och ett aktivt arbete pågår ute i verksamheterna med 
aktiviteterna i handlingsplanen med minskade kostnader för övertidsersättning och sjuklönekostnader. På 
ett av boendena finns en särskild grupp med dygnet runt bemanning som är ofinansierad och prognostiserar 
ett underskott med 2,5 mkr. Korttidsverksamheten på Bellevue prognostiserar ett underskott med 0,5 mkr 
vilket delvis beror på en omställning av verksamheten efter flytt av 10 platser till Löderup. 

Volymökningarna påverkar även hemsjukvården och rehab som prognostiserar ett underskott med 6,7 mkr. 
Prognosen för tekniska hjälpmedel innefattar en minskad kostnad med ca 1,0 mkr som en effekt av arbetet 
med handlingsplanen. 

Framtid 

Det långsiktiga arbetet som påbörjats genom handlingsplanen för framtidens förvaltning innebär att innehåll 
och utförande av välfärdstjänsterna förändras. Fokus ligger på uppdrag, styrning, utförande, ledning, 
uppföljning och utvärdering av resultat. För att lyckas fullt ut kommer förvaltningen tillsammans med 
nämnden arbeta fram specifika mål som verksamheten kan identifiera sig med. Ett område som speciellt 
uppmärksammas är frisknärvaron, som kan bli bättre genom att erbjuda medarbetarna en arbetsmiljö som 
främjar delaktighet och påverkan för ett hållbart arbetsliv, samt att medarbetarna får använda sin kompetens 
fullt ut och får möjlighet att utvecklas. 

Det pågående heltidsprojektet fortlöper och förväntas leda till möjligheten att erbjuda alla en 
heltidssysselsättning. Detta kommer att påverka förvaltningens kompetensförsörjning gynnsamt samt att 
medarbetarna blir självförsörjande med en stadig inkomst. 

Sedan årsskiftet ingår samtliga arbetsmarknadsinsatser inom nämndens verksamhetsområde. Detta ger 
förutsättningar till att lösa flera utmaningarna bland annat med integration och behov av försörjningsstöd. 

Den demografiska utvecklingen påverkar nämndens verksamhetsområden främst hemtjänst, hemsjukvård och 
särskilda boenden. Planeringen för att utöka antalet platser på Ljuskällan samt med boendet på 
Trädgårdsstaden pågår för fullt. Det finns även behov av fler LSS-boenden samt lokaler för att bedriva 
daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL. För att utveckla hållbara boenden över tid så 
ingår förvaltningschefen tillsammans med fastighet i ett projekt om social hållbarhet. Projektet ska leda till 
att en boendemodell för socialt hållbarhet tas fram. 

En annan utveckling som påverkar verksamheten är att individärendena blir mer komplexa och kräver tidig 
samverkan med andra avdelningar t.ex. våld i nära relationer, psykisk ohälsa och missbruk och i vissa fall detta 
i kombination med kognitiv svikt som demensdiagnos. Detta ställer krav på samtliga medarbetare kring att 
samverka både inom social omsorg och även med andra aktörer utanför vår egen verksamhet. 

Måluppfyllnad 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Delaktighet och inflytande ska 
förbättras 

Brukareundersökningar genomförs 
kontinuerligt via nationella 
undersökningar och egna 
undersökningar. För verksamheten inom 
FOS kommer det under året inte 
genomföras någon nationell 
undersökning. Generellt inom FOS är 
deltagarantalet lågt vilket gör att 
resultaten blir missvisande Avdelningen 
arbetar nu med att ta fram ett eget 
verktyg som främjar den enskildes 
delaktighet. 

  

Utveckla 24-timmarsmyndigheten för 
medborgaren. 

Arbetet med att utveckla e tjänster pågår 
under året kommer två tjänster att 
införas. Överlag behöver förvaltningen 
ta fler steg för att öka på takten av den 
digitala utvecklingen. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att 

vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Tillse att personalen har den 
kompetens som behövs för 
uppdraget 

Utbildningsplaner håller på att tas fram 
per avdelning funktionsnedsättning och 
socialpsykiatrin är klara. 

  

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

Verksamheterna arbetar aktivt med att 
förbättra frisknärvaron som även är en 
del av den övergripande handlingsplanen 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Öka kunskaperna bland kommunens 
föräldrar och deras barn. 

Förvaltningen arbetar för att öka 
medvetandet om riskerna av att 
användande av alkohol, tobak och 
droger. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Handlingsplanen är framtagen och 
beslutad i nämnden, varje enhet håller på 
att upprätta egna aktivitetsplaner utifrån 
planens identifierade områden. Arbetet 
utifrån handlingsplanen återrapporteras 
månatligen till nämnden i samband med 
den ekonomiska rapporten. Målet är att 
förvaltningen ska optimera 
bemanningsplaneringen, öka 
frisknärvaron, arbeta smartare i 
myndighet och utförareprocessen, 
tydliggöra det kommunala hälso- och 
sjukvårdsansvaret, minska 
försörjningsstödet, förbättra och förnya 
befintlig resursfördelningsmodell. 

  

Personal 

 

Ett aktivt arbete pågår i verksamheterna för att minska sjukfrånvaro med interna och externa lösningar. 
Frisknärvaron är något högre i jämförelse med föregående år. 

Antalet tillsvidareanställda är något lägre jämfört med utgången av 2018. Det är fortfarande svårigheter att 
rekrytera personal inom vissa verksamheter. På grund av detta är övertidsuttaget bland ordinarie personal 
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fortsatt högt och arbetspassen blir tillsatta med en hög kostnad. 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

LSS-verksamhet     

Gruppboende LSS     

-Antal helårsplatser 89 95 100 98 

Korttidsboende     

-Antal helårsplatser     

Vuxna 1 3 5 4 

Barn o unga 6 7 10 7 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät 

Genomfört ej 
sammanställt ej genomfört >80 % >80 % 

Individ och 
familjeomsorg     

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 319 223 380 320 

Antal vårddygn i 
hem för vård eller 
boende     

- vuxna ingen uppgift 889 2 500 2 600 

- Barn ingen uppgift 838 2 000 2 500 

-Antal vårddygn i 
familjehem ingen uppgift ingen uppgift 14 300  

Minst andel nöjda i 
brukarenkät 85 % ej genomfört >80 % >80 % 

     

Vård och Omsorg     

Särskilt boende 
äldreomsorg     

- antal helårsplatser 307 307 318 310 

Korttidsplatser     

- Antal helårsplatser 18 17 20 18 

Främmande 
vårdhem     

- Antal 
helårsplatser* 3 3 2 3 

Antal besök 
dagverksamhet 
(beläggning 80 %) 6 262 2 072 6 960 6 300 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät     

Hemtjänst 88 % ej genomfört > 80 % > 80 % 

Särskilt boende 73 % ej genomfört > 80 % > 80 % 
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Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -0,4 -0,4 -1,2 -1,2 0,0 

Gemensam 
verksamhet -20,1 -22,1 -33,5 -33,8 -0,3 

Funktionsnedsatta och 
Socialpsykiatri -34,2 -36,9 -117,0 -116,2 0,8 

Individ och 
Familjeomsorg -42,0 -44,7 -121,4 -132,2 -10,8 

Hälsa vård och 
Omsorg -126,3 -132,3 -386,2 -401,9 -15,7 

Summa -223,0 -236,5 -659,3 -685,3 -26,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Tillbyggn Ljuskällan klart okt 2020 0 -30,0 -30,0 0 

Byggnation nytt särskilt boende 
Trädgårdsstaden klart dec 2021 0 -30,0 0 30,0 

Utbyte av trygghetslarm på särskilda 
boende 0 -1,2 -1,2 0 

Investering/utbyte av datorer -0,2 -1,1 -1,1 0 

Utbyggnad Wifi på särskilda boende 0 -2,8 -2,8 0 

Lokalanpassningar -0,3 -2,0 -2,0 0 

Byggnation LSS-boende klart dec 2021 0 -1,0 -1,0 0 

Inventarier Löderupsgården 0 -0,2 -0,2 0 

Inventarier Östersjömusslan 0 -0,2 -0,2 0 

Digitala nyckelskåp 0 -1,5 -1,5 0 

Nytt Äldreboende 0 -2,0 -2,0 0 

     

Nämndsinvesteringar 0 -1,5 -1,5 0 

Summa -0,5 -73,5 -43,5 30,0 
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11 Valnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 0,0 0,2 0,0 0,7 

Kostnader 0,0 -0,1 -0,5 -1,5 

(varav kapitaltjänst) 0,0 (0,0) (0,0) (0,0) 

Summa 0,0 0,1 -0,5 -0,8 

Valnämnden ingick tidigare i Ledning & Utvecklings budget men har från och med 2019 en egen budgetram. 
Valnämnden redovisar för det första tertialet ett positivt resultat på 0,3 mkr. Europaparlamentsvalet 2019 
beräknas kosta ungefär lika mycket som valet 2018 vilket ger en prognos på -0,3 mkr. 
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12 Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180430 Utfall 190430 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 647,9 687,7 2 083,4 2 084,1 

Kostnader -134,7 -141,1 -491,2 -496,6 

(varav kapitaltjänst) (-0,1) (-0,1) (-9,8) (-9,8) 

Summa 513,2 546,6 1 592,2 1 587,5 

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en negativ avvikelse mot budget med 
4,7 mkr. 

Skatteintäkter: Skatteintäkter är beräknat efter cirkulär 19:21 från Sveriges Kommuner och Landsting 
daterat 2019-05-02 och har en negativ budgetavvikelse på 2,6 mkr. 

Finansnetto: Överskottet från kommunens gemensamma finansiering förväntas ge ett överskott på totalt 
9,4 mkr där 4,0 mkr beror på räntenivån och 5,4 mkr är andra finansiella poster där en utbetalning från 
Kommuninvest på 5,1 mkr är den största förklaringen. 

Pensionskostnader: Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett underskott med 13,0 mkr. 

Personalförsäkringar: Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadpåslaget 
förväntas ge ett överskott på 1,5 mkr. 

  


