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1 Ystads Kommun 

1.1 Förvaltningsberättelse 

Periodresultat 

Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för årets första åtta månader på 46,6 mkr. För motsvarande 
period förgående år redovisades ett positivt resultat med 56,1 mkr. I periodresultatet ingår en minskning av 
semesterlöneskulden med 25,4 mkr sedan årsskiftet. Om man bortser från semesterlöneskuldens påverkan 
på resultatet så är kommunens resultat 21,2 mkr. 

Helårsprognos 

Årets förväntade resultat för 2018 blir ett överskott på 13,6 mkr. Det är 3,3 mkr bättre än aktuellt budgeterat 
resultat som uppgår till 10,3 mkr. 

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 19,0 mkr. Det finns 
en stor negativa avvikelser och det är Socialnämnden som har minus 25,0 mkr i sin prognos. 
Kommunstyrelse/Kommunalförbund har minus 0,9 mkr i sin prognos. 

Positiva avvikelser förväntas inom Myndighetsnämnden med 3,4 mkr, Kommunstyrelse/Ledning och 
utveckling med 2,0 och Samhällsbyggnadsnämnden med 1,5 mkr. För övriga nämnder förväntas inga 
budgetavvikelser. 

En stor positiv budgetavvikelsen på totalt 22,3 mkr återfinns inom finansieringen och kommungemensamt. 

  

 

 

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 13,6 

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,7 

Årets resultat (prognos), efter balanskravjusteringar 12,9 

Balanskravsresultat 12,9 
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I tabellen ovan framgår det att Ystads kommuns prognostiserade resultat uppfyller det lagstadgade 
balanskravet. Realisationsvinster i samband med försäljningar av anläggningstillgångar ingår inte i det 
justerade resultatet. 

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. 

Skatteunderlaget 2018 växer mer än genomsnittligt 2017. Det är den starka sysselsättningstillväxten i 
kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner som är huvudförklaringen. 

Befolkning 

Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 29 848. Folkmängden ökade med 
400 personer vilket motsvarar 1,4 %. Ökningen innebär att kommunens målsättning, en ökning med 1 % i 
genomsnitt årligen, infriades för året. 

Den 31 augusti var preliminärt befolkningen i Ystads kommun 30 084, det vill säga 236 fler än vid årsskiftet. 
Denna ökning betyder 0,8 % i ökning för årets åtta första månader. 

Om man jämför befolkningsökningen den senaste tolvmånadersperioden så är den 408 personer och 1,4 %. 

Ränta och inflation 

Vid årets början var Riksbankens reporänta – 0,50 %. Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad vid sitt 
möte i september 2018. Riksbankens prognos indikerar att reporäntan hålls oförändrad även vid det 
penningpolitiska mötet i oktober och därefter höjs med 0,25 procentenheter antingen i december eller i 
februari. 

Inflationen har varit låg de senaste åren. Konsumentprisindex (KPI), som är det mest använda måttet för 
prisutveckling, var 1,8 % år 2017. Inflationen beräknas öka med 2,0 % år 2018 och med 2,4 % år 2019 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 2,0 % under år 2017. KPIF beräknas öka med 1,7 % år 2018 och med 1,8 % år 2019 enlig SKL. 

Redovisningsprinciper 

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

Helårsprognos avseende resultaträkning 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 2018-08-31 till 607,9 mkr, varav 543,1 mkr avser ansvarsförbindelse. Det 
innebär att cirka 89 % 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 554,2 mkr vid årsskiftet 
till 543,1 mkr. 

Likvida medel 

Kommunens likviditet är kommunens betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga 
placeringar, kassa, plusgiro och bank. Likviden 2018-08-31 var 41,2 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 åtta månaderna har kommunens nettolåneskuld ökat med 50,0 mkr till 2 486,7 mkr. 
Vidareutlåning inom koncernen har ökat med 40,0 mkr sedan årsskiftet. Kommunens del har ökat med 
10,0 mkr. Detta innebär att den del av den totala låneskulden som är hänförligt till kommunen är 
1 047,9 mkr per 2018-08-31. 

I periodresultatet finns inräknat en minskning av semesterlöneskulden sedan årsskiftet med 25,4 mkr. Då 
huvuddelen av semesterdagarna har tagits ut under sommarmånaderna juni, juli och augusti förväntas 
skulden öka under tredje tertialet. 

Finansnetto 

Finansnettot för perioden är positivt och uppgår till 5,7 mkr. För helåret 2018 prognostiseras ett positivt 
finansnetto på 27,2 mkr, vilket är 14,3 mkr bättre än budget. I prognosen ingår en förväntad utdelning från 
bolagen på totalt 22,0 mkr. 

Investeringar 

Kommunen har nettoinvesterat 142,0 mkr under årets första åtta månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2018 och tilläggsanslag, är 503,1 mkr. Det innebär att 28 % av den totala 
investeringsbudgeten är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas nettoinvesteringarna uppgå 
till 349,0 mkr, vilket innebär att 154,1 mkr av budgeten inte förbrukas under året. 

Den största avvikelsen är att årets investeringsutgift för skolbyggnationen Källan blir 37,1 lägre än budget. 
Den näst största avvikelsen är att investeringarna i hamnen förväntas bli 34,7 mkr lägre än budget. Även 
årets utgift för tillbyggnationen av Parkskolan förväntas bli 18,4 mkr lägre än budget. 

Den klart största investeringen under året är ett nytt LSS-boende där utgiften hittills under året är 21,1 mkr. 
Den näst största investeringsutgiften på 7,9 mkr är ombyggnad av Regementsgatan. Andra stora 
investeringsutgifter är vatten- och avloppsutbyggnad för 6,5 mkr, bottensäkring i färjeläge 1 för 6,5 mkr och 
planerat fastighetsunderhåll för 6,3. 

Väsentliga personalförhållanden 

Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, har i genomsnitt varit 94,2 % vilket är 0,2 % 
bättre än föregående år. Per sista december 2017 var antalet tillsvidareanställda personer 2 328 st. Antalet 
anställningar omräknat till heltider uppgick till 2 132 st. Den sista augusti hade antalet anställningar omräknat 
till heltid ökat till 2 207. 
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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 november 2017 beslut om budget 2018. I budgeten ingår kärnområdena 
Kultur, Utbildning, Vård och Omsorg, Miljö, Tillväxt samt Ekonomi i balans. Kärnområdena innehåller 
övergripande och strategiska mål vilka utgår från Vision 2030. Nämnderna skal bryta ned de relevanta 
övergripande och strategiska målen till årliga åtaganden. Den sammanfattande analysen för 2018 bygger på 
att över 50 % av nämndernas åtaganden ska vara helt uppfyllda för att det övergripande målet ska anses vara 
i huvudsak uppfyllt. De två övergripande mål som undantas från detta kriterium är: 

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

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

 

Utfall 

Fyra av de sju övergripande målen är uppfyllda för perioden. 
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Prognos 

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

Prognosen för 2018 visar att sex av sju övergripande mål uppnås men inte de finansiella målen och därmed 
bedöms god ekonomisk hushållning inte uppnås för Ystad Kommun. 

1.2 Uppföljning av övergripande finansiella mål 

Mål 1 

Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna. 

Utfall: Periodens relation är 4,5 %. 

Målet är uppfyllt. 

Prognos: Relationen för årets resultat per 181231 beräknas bli 0,9 %. 

 

Mål 2 

Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag. 

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhållande till år 2017 är 1,1 %. Periodens ökningstakt 
av skatteintäkterna är 3,2 %. 

Målet är uppfyllt. 

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 5,3 %. Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag 
beräknas bli 3,5 %. 
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Mål 3 

Det egna kapitalet ska inflationssäkras. 

Utfall: Periodresultatet är 46,6 mkr vilket ger en ökning av egna kapitalet med 3,1 %. Inflationsprognosen 
för hela 2018 är 1,7 %. Om man fördelar den förväntade inflationen jämt över året så ger det ungefär 1,1 % 
i inflation för perioden. 

Målet är uppfyllt. 

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 181231 beräknas bli 13,6 mkr. Detta gör att det egna kapitalet 
ökar med 0,9 %. Inflationsprognosen för 2018 är 1,7 %. 

 

Sammanfattning 

Alla de tre målen har per 180831 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 
18.08.31 

Prognos 
18.12.31 

Budget 
18.12.31 

Resultat 
17.08.31 

Resultat 
17.12.31 

Verksamhetens intäkter Not 1 459,1 1 049,4 720,4 440,4 690,5 

Verksamhetens kostnader Not 1 -1 343,5 -2 462,7 -2 113,9 -1 277,5 -2 008,1 

Avskrivningar Not 2 -100,1 -147,0 -147,0 -92,5 -142,2 

Verksamhetens 
nettokostnader  -984,5 -1 560,3 -1 540,5 -929,6 -1 459,8 

Skatteintäkter Not 3 863,3 1 296,9 1 298,5 842,9 1 267,7 

Generella stadsbidrag och 
utjämning Not 4 162,1 249,8 239,4 142,6 223,4 

Finansnetto Not 5 5,7 27,2 12,9 0,2 7,1 

Årets resultat  46,6 13,6 10,3 56,1 38,4 

Balansräkning (mkr) 

Balansräkning (mkr)  
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

17.08.31 
Utgående balans 

17.12.31 

Anläggningstillgångar Not 6 4 193,5 4 018,4 4 104,3 

Omsättningstillgångar Not 7 494,4 514,8 431,6 

S:a tillgångar  4 687,9 4 533,2 4 535,9 

Eget kapital  1 489,8 1 451,4 1 451,4 

varav avsatt till 
resultatutjämningsreserv  123,5 102,4 123,5 

Årets resultat  46,6 56,1 38,4 

S:a eget kapital Not 8 1 536,4 1 507,5 1 489,8 

     

Avsatt till pensioner Not 9 28,6 27,3 29,6 

S:a avsättningar  28,6 27,3 29,6 

     

Långfristiga skulder  2 519,4 2 405,2 2 466,8 

Kortfristiga skulder Not 10 603,5 593,2 549,7 

S:a skulder  3 122,9 2 998,4 3 016,5 

S:a eget kapital och 
skulder 

 4 687,9 4 533,2 4 535,9 
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Kassaflödesanalys (mkr) 

Kassaflödesanalys (mkr)  
Resultat 
18.08.31 

Resultat 
17.08.31 

Resultat 
17.12.31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  46,6 56,1 38,4 

Justering för av- och nedskrivningar  100,1 92,5 142,2 

Ökning/minskning av avsättningar Not 11 -1,0 -0,6 1,7 

Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg  -0,7 -1,4 -3,0 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  145,0 146,6 179,3 

     

Ökning/minskning av kortfristiga 
fordringar  -67,0 -78,2 36,9 

Ökning/minskning förråd o 
exploateringsfastigheter  -22,8 -29,3 -41,1 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  56,9 60,3 13,6 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  112,1 99,4 188,7 

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvesteringar i materiella 
anläggningstillg  -142,0 -159,7 -245,7 

Försäljning av materiella 
anläggningstillg  0,7 1,4 3,1 

Bruttoinvesteringar i finansiella 
anläggningstillg  -7,8 - 0,0 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillg  - - - 

Erhållna investeringsbidrag o övriga 
inv inkomster Not 12 0,0 0,0 0,0 

Förändring finansiell leasing  0,6 0,5 0,8 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -148,5 -157,8 -241,8 

     

Finansieringsverksamheten     

Förändring låneskuld  52,5 67,9 129,5 

Ökning/minskning långfristiga 
fordringar  -40,0 -40,0 -90,0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten  12,5 27,9 39,5 

     

Årets kassaflöde  -23,9 -30,5 -13,6 

Likvida medel vid periodens början  65,5 79,1 79,1 

Likvida medel vid periodens slut Not 13 41,6 48,6 65,5 
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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. 
Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar t o m augusti 2018. 

Not 3 Skatteintäkter 

  
Resultat 
18.08.31 

Prognos 
18.12.31 

Budget 
18.12.31 

Resultat 
17.08.31 

Resultat 
17.12.31 

Kommunalskatt 867,1 1 300,7 1 303,8 848,1 1 272,1 

Slutavräkning 2018 (2017) 0,0 0,0 -5,3 -7,6 -5,9 

Slutavräkning 2017 (2016) -3,8 -3,8 - 2,4 1,5 

Summa 863,3 1 296,9 1 298,5 842,9 1 267,7 

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning 

  
Resultat 
18.08.31 

Prognos 
18.12.31 

Budget 
18.12.31 

Resultat 
17.08.31 

Resultat 
17.12.31 

Inkomstutjämningsbidrag 157,5 236,2 234,3 145,0 217,5 

Utjämningsavgift för kostnadsutjämning 
inkl LSS -49,3 -73,9 -71,8 -51,1 -76,6 

Regleringsbidrag/avgift 3,1 4,7 4,5 -0,2 -0,3 

Stöd enligt regeringsbeslut med 
anledning av flyktingsituationen 7,7 11,5 - 8,6 12,8 

Övriga bidrag från staten, Boverket - 6,6 6,6 - 9,6 

Kommunal fastighetsavgift 43,1 64,7 65,8 40,3 60,4 

Summa 162,1 249,8 239,4 142,6 223,4 

Not 5 Finansnetto 

Finansiella intäkter uppgår till 21,1 mkr (19,5 mkr) och finansiella kostnader till 15,4 mkr (19,3 mkr). 

Not 6 Anläggningstillgångar 

  
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

17.08.31 
Utgående balans 

17.12.31 

Materiella anläggningstillgångar 2 705,9 2 627,8 2 664,0 

varav mark byggnader och teckn. anl 2 632,9 2 563,3 2 595,3 

maskiner och inventarier 73,0 64,5 68,7 

Finansiella anläggningstillgångar 1 487,6 1 390,6 1 440,3 

varav värdepapper, andelar mm 41,2 33,3 36,2 

långfristiga fordringar 1 446,4 1 357,3 1 404,1 

S:a anläggningstillgångar 4 193,5 4 018,4 4 104,3 
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Not 7 Omsättningstillgångar 

  
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

17.08.31 
Utgående balans 

17.12.31 

Exploateringsfastigheter 78,0 43,3 55,2 

Fordringar 374,8 422,9 305,5 

Kortfristiga placeringar - - 5,4 

Kassa och bank 41,6 48,6 65,5 

S:a omsättningstillgångar 494,4 514,8 431,6 

Not 8 Eget kapital 

  
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

17.08.31 
Utgående balans 

17.12.31 

Eget kapital 1 536,4 1 507,5 1 489,8 

varav periodens resultat 46,6 56,1 38,4 

Kommungemensamt 1 142,3 1 111,7 1 111,7 

Hamnfond 143,5 135,5 135,5 

Pensionsavsättning 202,8 202,8 202,8 

Sociala investeringar 1,2 1,4 1,4 

Av årets resultat 2017 avsattes 21,1 mkr till resultatutjämningsreserven. Kommunfullmäktige har under 
tidigare år beslutat att avsätta totalt 102,4 mkr till resultatutjämningsreserven. 

Not 9 Avsatt till pensioner 

  
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

17.08.31 
Utgående balans 

17.12.31 

Avsättning för pensioner exkl visstids- och 
avtalspension 21,7 20,0 22,1 

Avsättning för särskild avtalspension samt 
visstidspension 1,3 2,0 1,7 

Avsättning för särskild löneskatt 5,6 5,3 5,8 

Summa 28,6 27,3 29,6 

Not 10 Kortfristiga skulder 

  
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

17.08.31 
Utgående balans 

17.12.31 

Kortfristig skuld till koncernföretag 179,0 173,5 166,2 

Leverantörsskulder 53,5 40,8 89,5 

Övriga kortfristiga skulder 179,8 172,5 76,2 

Upplupna kostnader o förutbet int 191,2 206,4 217,8 

varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt 36,1 33,5 50,9 

S:a Kortfristiga skulder 603,5 593,2 549,7 
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Not 11 Ökning/minskning avsättningar 

  
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

17.08.31 
Utgående balans 

17.12.31 

Ingående värde 29,6 27,9 27,9 

Periodens förändring exkl visstidspens etc -0,4 0,0 2,1 

varav räntekostnad 0,5 0,4 0,5 

varav utbetalningar 0,1 -0,8 -1,2 

Periodens förändring visstid och garantipens -0,4 -0,5 -0,7 

varav räntekostnad 0,0 0,0 0,0 

varav utbetalningar -0,5 -0,6 -0,7 

Periodens förändring särskild löneskatt -0,2 -0,1 0,3 

Utgående värde 28,6 27,3 29,6 

Not 12 Investeringsinkomster 

0,0 mkr (0,0 mkr) av årets inkomster avser anslutningsavgifter. 

Not 13 Likvida medel vid årets slut 

Av likvida medel vid periodens slut utgör 170,1 mkr (164,0 mkr) nettoskuld till koncernföretag. 

Övrigt 

Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr 

Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr: 18.08.31 17.08.31 17.12.31 

Avgiftsbestämd ålderspension 36,1 33,5 50,9 

Avsättning till pensioner 28,6 27,3 29,6 

Pensionsförpliktelse 543,1 554,2 546,6 

Total pensionsskuld 607,8 615,0 627,1 

Ystads kommun har i oktober 2004 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner 
som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ystads kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 418 874 mkr och totala tillgångar till 413 618 mkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 2 860 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 851 mkr. 

Redovisningsprinciper 

Jämfört med den senaste årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts i delårsrapporten. 
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Långfristiga skulder 

Låneportföljens storlek och sammansättning 

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

Kommuninvest Fast 2 436 700 0,90 % 

Kommuninvest Rörlig 50 000 -0,24 % 

Summa  2 486 700 0,88 % 

Kapitalbindningstid kapitalbindningsstrategi 

Normportfölj 
Kapitalförfall 
(årsintervall) Belopp (kkr) Andel Min Andel förfall Max 

Förfall per 2018-
04-30 

0-1 605 000 0 % 30 % 25 % 

1-3 833 000 0 % 40 % 33 % 

3-5 998 700 0 % 40 % 40 % 

5-7 50 000 0 % 40 % 2 % 

7-10 0 0 % 40 % 0 % 

Summa 2 486 700   100 

Räntebindningstid Räntebindningsstrategi 

Normportfölj 
Ränteförfall 
(årsintervall) Belopp (kkr) Andel Min Andel förfall Max 

Andel förfall per 
2018-04-30 

0-1 605 000 25 % 50 % 25 % 

1-3 833 000 10 % 40 % 33 % 

3-5 998 700 10 % 40 % 40 % 

5-7 50 000 0 % 20 % 2 % 

7-10 0 0 % 20 % 0 % 

Summa 2 486 700   100 
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1.4 Sammanfattning nämnderna 

Drift, 
nettokostnader mkr 

Utfall 
18.08.31 

Budget 
18.08.31 

Avvikelse 
18.08.31 

Prognos 
18.12.31 

Budget 
18.12.31 

Avvikelse 
prog/budg 

Kommunstyrelse 
- Ledning o Utveckling -47,4 -49,6 2,2 -76,0 -78,0 2,0 

Kommunstyrelse- 
Kommunalförbund -17,0 -16,4 -0,6 -25,5 -24,6 -0,9 

Kommunstyrelse - Hamn 4,2 5,3 -1,1 8,0 8,0 0,0 

Överförmyndarnämnd -2,2 -2,3 0,1 -3,4 -3,4 0,0 

Barn- och 
Utbildningsnämnd -343,7 -369,2 25,5 -545,9 -545,9 0,0 

Kulturnämnd -20,5 -21,9 1,4 -32,8 -32,8 0,0 

Gymnasienämnd -78,5 -97,1 18,6 -143,7 -143,7 0,0 

Myndighetsnämnd 0,6 -2,2 2,8 0,1 -3,3 3,4 

Samhällsbyggnadsnämnd -43,1 -47,2 4,1 -64,0 -65,5 1,5 

Socialnämnd -441,9 -417,0 -24,9 -646,8 -621,8 -25,0 

Revision -0,6 -0,8 0,2 -1,2 -1,2 0,0 

Summa -990,1 -1 018,4 28,3 -1 531,2 -1 512,2 -19,0 

Finansiering o 
kommungemensamt 1 036,7 1 015,7 21,0 1 544,8 1 522,5 22,3 

TOTALT 46,6 -2,7 49,3 13,6 10,3 3,3 

 

Investeringar mkr Utfall 18.08.31 Prognos 18.12.31 
Budget aktuell 

2018 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelsen - LoU -0,5 -6,0 -19,2 13,2 

Kommunstyrelsen 
- Hamn -17,3 -100,3 -135,0 34,7 

Barn o Utbildningsnämnd -6,1 -6,1 -5,8 -0,3 

Kulturnämnd -0,5 -1,2 -1,2 0,0 

Gymnasienämnd -7,9 -12,2 -12,2 0,0 

Myndighetsnämnd 0,0 0,0 -0,4 0,4 

Samhällsbyggnadsnämnd -107,5 -213,5 -319,1 105,6 

Socialnämnd -2,2 -9,7 -10,2 0,5 

TOTALT -142,0 -349,0 -503,1 154,1 
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Kommunstyrelsen- Ledning och utveckling 

Under det sista tertialet 2018 kommer en del av förvaltningens arbete att genomsyras av det nyligen 
genomförda valet till kommunfullmäktige. Vid årets återstående kommunfullmäktigesammanträden ska 
bland annat ett antal val genomföras och budgeten för 2019 fastställas. Därtill ska nya förtroendevalda 
utrustas och introduceras och utbildning för förtroendevalda ska planeras. 

Förvaltningen redovisar ett överskott vid det andra tertialet på 2,2 mkr. Det positiva resultatet beror främst 
på personalrelaterade avvikelser samt verksamheter som har kostnader som faller ut under det sista tertialet. 
Justeringen av semesterlöneskulden redovisar en temporär negativ resultateffekt på -2,0 mkr. Förvaltningens 
prognos 2018 är ett positivt resultat på 2,0 mkr. Prognosen beaktar en ännu ej beslutad budgetkompensation 
för löneökningar avseende perioden april-december 2018 på 1,1 mkr. 

Kommunstyrelse- kommunalförbund 

Kommunalförbunden redovisar ett underskott vid det första tertialet på 0,6 mkr. Prognosen är ett 
underskott på 0,9 mkr hänförligt till ökad medlemsavgift 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. 

Kommunstyrelse-Hamn 

Den ekonomiska prognosen på driften är ett överskott med 8,0 mkr, vilket är i nivå med budget. 

Av investeringsbudgeten förväntas 100,3 mkr av 135,0 mkr bli året investeringsutgift. 

Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter det andra tertialet ett resultat i balans, och prognosen är 
att nämnden kommer ha ett nollresultat vid årets slut. Den demografiska utvecklingen med ett ökat antal 
äldre gör att behovet av stöd genom god man eller förvaltare förväntas öka. Även ett ökat antal yngre vuxna 
med olika funktionsvariationer har svårigheter att hantera sina ekonomiska och personliga angelägenheter 
och behöver stöd av en ställföreträdare. 

Barn och utbildningsnämnd 

Barn- och utbildningsnämndens prognos är en budget i balans. Den nya och ombyggda förskolan 
Nattugglan är nu helt färdigställd och den nygamla förskolebussen är igång. Arbetet med Ystads nya 
förskola/skola Källan fortlöper enligt plan. 

Kulturnämnd 

Mängder av kulturevenemang har skett i sommar, till exempel Ystad Jazz Festival, Åvallafestivalen och 
Allsång. Många aktörer har varit inblandade i evenemangen. På Klostret pågår utställningen Jordens 
hemligheter som handlar om arkeologi. Meröppet bibliotek finns numera även i Löderup och Svarte. 
Kulturnämndens prognos visar att budgeten hålls. 

Gymnasienämnd 

Nämnden har en helårsprognos med en budget i balans. Antalet gymnasieelever i Ystads kommun är högre 
en förväntat medan eleverna vid vuxenutbildningen är lägre än förväntat. Elevantalet vid Ystadgymnasium 
följer budget. 

Myndighetsnämnd 

Nämnden prognostiserar ett överskott på 3,4 mkr. Höga intäkter beror på högre tillströmning av ärenden 
under året. Bygglovsärenden har också varit större för byggprojekt än tidigare år vilket ger större intäkter. 
Antalet inkommande ärenden har varit fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens 
tjänster. 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Nämnden prognostiserar ett överskott på 1,5 mkr bland annat till följd av höga planintäkter och en intäkt 
av engångskaraktär gällande återbetalning av fastighetsskatt. Det är högtryck i utbyggnad av flera 
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bostadsområden. Som del i det kommunövergripande projektet Hamnstaden arbetar förvaltningen med 
marktillgänglighet och samråd av planprogram. Byggnation av nytt LSS-boende i Nybrostrand och 
projektering av förskola och F-6-skola Källan pågår. Den extremvarma sommaren har lett till många 
besökare till stränderna och staden men även nya utmaningar som kräver beredskap. 

Socialnämnd 

Nämnden prognostiserar ett underskott med 25 mkr. Detta beror bland annat på ökade kostnader för 
externa placeringar och försörjningsstöd inom individ och familjeomsorgen. Inom avdelningen för Hälsa 
vård och omsorg har volymökningar och ökad vårdtyngd medfört en högre bemanning än budgeterat. Den 
nuvarande platsbristen i särskilt boende medför att fler brukare med stora insatser bor kvar i hemmet med 
hemtjänst. 

Inom avdelningen för hälsa, vård och omsorg fortsätter heltidsprojektet på två särskilda boenden. Även tre 
enheter inom Fos driver ett liknande heltidsprojekt. 

Ett nytt LSS-boende i Nybrostrand med 12 platser öppnar i höst. 

Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en positiv avvikelse mot budget med 
22,3 mkr. 

Skatteintäkter förväntas få en positiv budgetavvikelse på totalt 5,2 mkr. 

Överskottet från kommunens gemensamma finansiering förväntas ge ett överskott på totalt 14,3 mkr där 
6,3 mkr beror på räntenivån och 8,0 mkr är andra finansiella poster där en utbetalning från Kommuninvest 
på 7,7 mkr är den största förklaringen. 

Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett överskott med 1,8 mkr. 

Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadpåslaget förväntas ge ett överskott på 
1,0 mkr. 
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1.5 Finansiella rapporter, koncernen 

Resultaträkning (mkr) 

Resultaträkning (mkr) 
Resultat 
18.08.31 

Prognos 
18.12.31 

Resultat 
17.08.31 

Resultat 
17.12.31 

Verksamhetens intäkter 709,7 1 427,8 678,9 1 049,1 

Verksamhetens kostnader -1 509,7 -2 709,4 -1 412,1 -2 218,8 

Avskrivningar -143,0 -216,6 -135,5 -207,5 

Verksamhetens nettokostnader -943,0 -1 498,2 -868,7 -1 377,2 

Skatteintäkter 863,3 1 296,9 842,8 1 267,7 

Generella statsbidrag och utjämning 162,1 249,8 142,6 223,4 

Finansnetto -7,7 -15,2 -15,7 -23,7 

Resultat före bokslutsdisp o skatt 74,7 33,3 101,0 90,2 

Extraordinära intäkter     

Resultat före skatt 74,7 33,3 101,0 90,2 

Skatt/minoritetsandel -0,4 -1,0 -0,3 -13,4 

Årets resultat 74,3 32,3 100,7 76,8 

Balansräkning (mkr) 

Balansräkning (mkr) 
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

17.08.31 
Utgående balans 

17.12.31 

Anläggningstillgångar 4 407,7 4 258,3 4 343,7 

varav materiella 4 382,7 4 240,9 4 318,2 

varav finansiella 25,0 17,4 25,5 

Omsättningstillgångar 439,5 431,8 368,3 

varav förråd o övriga 397,1 382,9 302,1 

varav kassa o bank 42,4 48,9 66,2 

S:a tillgångar 4 847,2 4 690,1 4 712,0 

Eget kapital 1 633,4 1 556,8 1 556,7 

Justering av eget kapital    

Årets resultat 74,3 100,7 76,8 

S:a eget kapital 1 707,7 1 657,5 1 633,5 

    

Avsatt till pensioner 33,4 32,0 34,4 

Övriga avsättningar 76,9 66,7 76,9 

S:a avsättningar 110,3 98,7 111,3 

    

Långfristiga skulder 2 545,9 2 474,2 2 509 

Kortfristiga skulder 483,3 459,7 458,2 

S:a skulder 3 029,2 2 933,9 2 967,2 

S:a eget kapital och skulder 4 847,2 4 690,1 4 712,0 
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Kassaflödesanalys (mkr) 

Kassaflödesanalys (mkr) Resultat 18.08.31 Resultat 17.08.31 Resultat 17.12.31 

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster 74,7 100,7 90,2 

Justering för av- och nedskrivningar 143 135,5 207,0 

Justering för gjorda avsättningar -1 -0,6 12 

Vinst/förlust avyttring av anläggn.tillg -0,7 -1,4 -2,9 

Skatt -0,4  -13,4 

Just för övriga ej likv.påverkande poster    

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 215,6 234,2 292,9 

    

Ökning/minskning av kortfristiga 
fordringar -67,6 -76,8 16,2 

Ökning/minskning förråd o 
exploateringsfastigheter -27,5 -29,1 -41,2 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 25,1 46,5 44,8 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 145,6 174,8 312,7 

    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvesteringar i materiella 
anläggningstillg -208 -250,7 -389,1 

Försäljning av materiella anläggningstillg 0,7 12,3 3,4 

Bruttoinvesteringar i finansiella 
anläggningstillg -7,8  -0,1 

Försäljning av finansiella anläggningstillg   0,1 

Erhållna investeringsbidrag o övriga inv 
inkomster    

Förändring finansiell leasing 0,6 0,5 0,8 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -214,5 -237,9 -384,9 

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring låneskuld 37 24,3 59,1 

Ökning/minskning långfristiga 
fordringar 8,1 8,1 -0,3 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 45,1 32,4 58,8 

    

Årets kassaflöde -23,8 -30,7 -13,4 

Likvida medel vid periodens början 66,2 79,6 79,6 

Likvida medel vid periodens slut 42,4 48,9 66,2 
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2 Sammanfattning koncernen 

2.1 Ytornet AB 

Årets verksamhet 

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. Styrelsen i Ytornet beslutade under året om ett 
erbjudande till samtliga minoritetsaktieägare i AB Ystads Saltsjöbad där Ytornet AB förvärvar aktier till 
fastställt belopp. 

Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för perioden på ett underskott. Den största kostnaden 
består av räntor till Ystads Kommun. Koncernbidrag som ska täcka räntekostnaderna kommer först i 
samband med helårsbokslutet att utbetalas från dotterbolagen till moderbolaget. Ett antal transaktioner med 
dotterbolagen regleras först i samband med bokslutet. 

 

2.2 Ystad Energi AB 

Ekonomi 
Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 

Avkastn. 
krav 2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner och 
skatt (mkr) 25,7 10,9 29,2 28,0 28,1 

Verksamhet 

Den kalla vintern har medfört att energikonsumtionen är högre än prognos för tertial 2 och då i första hand 
för fjärrvärmen. I år har fjärrvärmeverksamheten kört mer olja än budget eftersom det varit stora svårigheter 
att få leverans av biobränsle då det varit för blött i skogarna. Under tertial 2 har oljeförbrukningen minskat 
jämfört med tidigare år på grund av hjälp från ackumulatortanken. Elnätsverksamheten ligger något över 
budgeterad elöverföring. Energiindex för perioden har legat på 92 %, där 100 % är index för ett normalår. 
Elnätsverksamheten har haft fler oplanerade avbrott än plan, därav kommer bolaget ej att nå upp till årets 
högt uppsatta mål på leveranssäkerhet. Elnätsverksamheten jobbar med modernisering av 
mottagningsstation M2, Åkesholm. Arbetet pågår enligt plan och bygglov för byggnation är inlämnat. Öppet 
Stadsnätverksamheten har sedan tjälen släppt haft en jämn tillströmning av nya kunder och följer planen för 
året. För att minimera risken av att ha för lite biobränsle i lager framöver har Ystad Energi nu förvärvat en 
fastighet, Lamellen 6, där en större buffert av biobränsle ska förvaras. 

Den nya verksamheten Ystad Elhandel AB har etablerats och antalet elavtal är något fler än vad som ligger 
i försäljningsplanen. Fokus det första och andra tertialet har legat på att justera processer och arbetssätt 
utifrån nya arbetsuppgifter samtidigt som marknadsföring genomförts för att kunder ska bli medvetna om 
att Ystad Energi nu arbetar utifrån hela värdekedjan och att Ystad Energihandel säljer el. Alla kunder i 
prisområde 4 erbjuds att köpa 100 % förnybar el från sol, vind, vatten och biobränsle som är 
ursprungsmärkt. Det innebär att konsumenten kan vara säker på att den el som Ystad Energihandel levererar 
kommer från förnybara energikällor. Kunder erbjuds även att köpa el som är märkt med Bra Miljöval. 
Sponsring och deltagande i arrangemang sker i större utsträckning än tidigare. Detta innebär att då kunder 
köper sin el genom Ystad Energihandel stannar mer av pengarna i Ystads Kommun, vinsten går alltså 
tillbaka till invånarna. Vi 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 totalt för Ystad Energi inklusive Ystad Energihandel ligger under budgeterad nivå. 
Fjärrvärme ligger mycket under budget medan Elnät ligger stabilt, Öppet Stadsnät ligger över budgeterad 
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nivå samt övrig verksamhet ligger i nivå med budget för perioden. Resultatprognosen för helåret ligger i 
nivå med avkastningskravet med hjälp av utsläppsrätter. Prognosen är under förutsättning att resterande del 
av året följer normalårskurvan samt att bränsletillgången normaliseras enligt tidigare nivå. 

Öppet Stadsnät har genomfört delrapportering till Länsstyrelsen innan sommaren och utbetalning på 
1 870 kkr har skett. 

Investeringar 

Investering av fastigheten Lamellen 6 har genomförts eftersom behovet av att lagra bränsle ökat för en 
längre period med anledning av föregående säsongs biobränslebrist. 

Investering kommer att ske för del av fastighet, Lilla Tvären 1:13 på grund av uppförande av byggnad för 
projekt M2. 

I övrigt har inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört med budget 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 
ligger hos regionnätsägaren. Arbete pågår med modernisering av M2, arbetet kommer att avslutas under 
2019. Fram till årsskiftet är målet att ha nya nätstationer i Trädgårdsstaden och Verkmästaren (nya skolan) i 
drift. I exploateringsområdena Svarte och Trädgårdsstaden förläggs det lågspänningsserviser för framtida 
inkopplingar. Nya högspännings/lågspänningskablar förläggs, eller ska förläggas, i andra projekt såsom 
Koppargatan, Södra Dragongatan och Kristianstadvägen. Bolaget är i tredje 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 sig anläggningstillgångar. Ny föreskrift för nästa regleringsperiod 2020-2023 har presenterats 
i dagarna och verksamheten har påbörjat att analysera hur de nya förutsättningarna kommer att påverkar 
intäktsramen för elnätsavdelningen på Ystad Energi. 

Priserna på elnättjänster höjdes från årsskiftet 2018 med cirka 3,5 % 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 13 %, vilket motsvarar nästan hela den egna 
prisförändringen. Fjärrvärmepriset kommer att vara oförändrat under 2018 och Öppet Stadsnäts 
anslutningsavgift har inte höjts under året. 

När det gäller gatubelysningen genomförs underhåll enligt plan. Cirka 3 000 nya tillkommande 
belysningspunkter tillkommer under åren 2017-2018 i Öja Industriområde, Nybrostrand, Svarte, Västra 
Sjöstaden och Trädgårdsstaden. 

Fjärrvärmeverksamheten fortsätter arbetet med att införskaffa mer biobränsle för lagring samt trimma 
pannorna för att optimera utsläppen och drift. Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske genom 
kompletteringar och i nybyggnadsområden, bland annat Trädgårdsstaden. Avvaktar med utsmyckningen av 
ackumulatortanken då man i första skedet inte fick svar på förfrågan och har därför valt att avvakta tills 
konjunkturen avtar något. Fjärrvärmeverksamheten kommer också att påbörja en förstudie för att bygga ny 
produktionsanläggning. Första steget är att lämna in miljöhandlingar till Länsstyrelsen, uppskattningsvis tar 
det cirka ett år att få svar. 

Under året kommer 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. För att jobba mot målet 
fossilfritt 2020 kommer man under 2018 fortsätta med att konvertera Eo1 pannor till RME. Nu körs två 
pannor på RME (Äpplet och Lotta), ytterligare två pannor på Anoden ska etappvis börja köras på RME 
under 2018/2019. 

Företagets fordon körs med fossilfritt bränsle, HVO, 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. 
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Elhandelsaffären med dotterbolaget Ystad Energihandel kommer att vidareutvecklas under året. Fokus till 
att börja med har legat 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. 

Intern kontroll 

Intern kontroll har genomförs enligt plan, inget ytterligare har tillkommit. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Leveranssäkerhet, mål för; Fjv= 99% 
leveranssäkerhet 

Pågår enligt plan.   

Leveranssäkerhet, mål för; Elnät= 
max 10 min oplanerade avbrott i vårt 
elnät (SAIDI) 

För många oplanerade avbrott 
har skett under året, därav 
kommer målet om max 10 min 
oplanerade avbrott ej att kunna 
uppnås för 2018. 

  

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 
2018. Förtydligande: Detta är YE:s 
mål, vilket är ett delmål i YK 
bredbandsstrategi med mål att 95% 
av befolkningen i kommunen ska ha 
möjlighet till anslutning år 2020. 

Pågår enligt plan.   

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Pågår enligt plan. Har haft 
praktikanter, sommarjobbare 
samt en sk. lärlingsplats tillsatt 
under året. 

  

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 Genomfört utvecklingssamtal för 
alla medarbetare. Har under 
våren även genomfört en 
utbildning i lön - och 
verksamhetsutveckling för all 
personal på företaget. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Minska fossilt utsläpp av CO2. I år har fjärrvärmeverksamheten 
kört mer olja än budget eftersom 
det varit stora svårigheter att få 
leverans av biobränsle då det 
varit för blött i skogarna. Under 
tertial ett har oljeförbrukningen 
ökat jämfört med tidigare år trots 
att vi haft hjälp av 
ackumulatortanken och att vi 
kört med RME på delar av våra 
oljepannor. 

  

Minska utsläpp av NOx Målet för året kommer troligtvis 
inte att uppfyllas. 

  

Aska återförs till skogen Pågår enligt plan.   

Returtemperaturen ska sänkas Pågår enligt plan.   

Minska elförbrukning i fjv-
produktionen 

Pågår enligt plan.   

Nätstationer och gatubelysning ska 
smälta in i bef. miljö 

Pågår enligt plan.   

Lokala leverantörer av 
bränsletransporter. 

Pågår enligt plan. Upphandling är 
gjord av lokala leverantörer. 

  

Fortsatt drift över en längre period 
med RME på en/fler? Vinko EO1-
panna. 

Pågår enligt plan.   

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

Pågår enligt plan. Alla egna 
fordon körs på fossilfritt bränsle. 

  

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

Arbetar löpande med frågan, 
pågår enligt plan. 

  

Kontroll av att produkter som 
används inom företaget 

Pågår enligt plan.   

Öka välbefinnandet och kondition Pågår enligt plan. Alla 
medarbetare erbjuds fria 
friskvårdsaktiviteter 2 ggr/ år. 

  

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.   
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2.3 AB Ystadbostäder 

Ekonomi 
Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 

Avkastn. 
krav 2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner och 
skatt (mkr) 7,6 7,1 8,0 8,0 8,0 

Verksamhet 

I projekt Havsblick byggdes 30 lägenheter och 10 LSS-lägenheter 2017. Markarbetena färdigställdes under 
våren 2018. I projekt Grundström planeras en nybyggnation av 36 lägenheter, förhandling pågår för 
närvarande i en samverkansentreprenad med entreprenör för uppförande av byggnaden, planerad byggstart 
årsskiftet 2018/19. 

I projekt Kokillen pågår planering och projektering för nybyggnation av 52 lägenheter i två huskroppar. 
Annonsering av upphandling planeras ske under vintern 2018/19 och byggstart under våren 2019. I projekt 
Ystad Trädgårdsstad kalkylerar Ystadbostäder med att bygga cirka 120-130 lägenheter. Byggstart planeras 
till vintern 2018 för projekt Arboristen som innehåller 20 lägenheter, upphandling pågår. Projektering för 
etapp 2 är inledd. Den tredje etappen med Mammutträdet 1 är under planering och projektering. 

I projekt Fridhem vindslägenheter var 4 nya lägenheter inflyttningsklara under sommaren. Upphandling 
avseende övriga 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 man kunde varit. Bolaget har utfört en studie där ett tiotal 
byggare tillfrågades om vad som skulle kunna locka dem att bygga för Ystadbostäder. Efter studien har 
förfrågningsunderlagen justerats och nätverksarbetet utökats för att bolaget ska nå marknaden bättre. 

Ekonomi 

Tertialrapporten för januari-augusti visar ett vinstresultat på 7,1 mkr för perioden, vilket följer budget ganska 
väl. I dagsläget finns det inga indikationer på några större avvikelser från budget för helåret, och prognosen 
för 2018 är ett vinstresultat före bokslutsdispositioner och skatt på 8 mkr. 

Investeringar 

Under rapportperioden har cirka 16,5 mkr investerats, varav 10,9 mkr i nybyggnation Havsblick, 3,6 mkr i 
Fridhem vindslägenheter, 0,4 mkr i projekt Grundström och 0,4 mkr i projekt Kokillen. 
Nettoinvesteringarna för projekt Trädgårdsstaden uppgår till 0,2 mkr för perioden. Den totala årsvolymen 
för investeringar bedöms uppgå till högst 25 mkr. 

Framtid 

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

Arbete med att öka delaktigheten bland hyresgästerna vid ombyggnationer och skötsel av byggnader och 
mark genom ett aktivt boinflytandearbete och ett större integrationsprojekt i kvarteret Fridhem har 
genomförts under sommaren med lyckat resultat. Stort engagemang har lagts i att minimera ekonomiska 
förluster för vakanser i bostäder, lokaler samt parkeringsplatser och garage. Trots insatser finns det för 
många lediga parkeringsplatser. En anledning till det är att det finns för många parkeringar på vissa 
bostadsområden som är byggda med parkeringsnorm 1-1. 

Fortsatt översyn av bolagets organisation och arbetssätt genomförs för att sätta kunderna i fokus och 
leverera en hög servicenivå med en god affärsmässighet. Bolaget jobbar med att aktivt bidra till utvecklingen 
och marknadsföringen av Ystads kommun genom att medverka vid olika sammanhang till exempel mässor. 
Förvaltningsavdelningen har stort fokus på ordning och reda i trapphus och gårdar för att skapa en ren, 
snygg och trygg miljö, extra fokus på lokalvård i trapphusen. 
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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. Rekrytering av 
projektledare för underhåll av bolagets fastigheter kommer att startas under hösten 2018. Ystad 
Industrifastigheters personal finns i bolagets lokaler på Stortorget och arbete pågår med att öka utbytet 
mellan företagen för att öka redundansen. 

Uppgradering av administrativa datasystem pågår för att skapa möjlighet för ökad digitalisering och e-
tjänster till kunderna. Bolaget kommer bland annat kunna erbjuda elektronisk faktura till hyresgästerna, mina 
sidor och inloggning med BankID. Nytt uthyrningssystem ger möjligheten att digitalt marknadsföra och 
hyra ut förråd, lokaler och parkeringsplatser. Arbete har pågått under första delen av året med att införliva 
nya dataskyddslagen, GDPR, i bolaget och utbildning har genomförts för ansvarig personal. 

Tillsammans med Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen pågår arbete med rättvis hyressättning 
enligt treparts-överenskommelsen. Lönekartläggning av samtlig personal har utförs under året. Under 
hösten pågår en rad nya upphandlingar bland annat försäkringsmäklare, lokalvård och fastighetsskötsel. 
Arbetet med att förfina rapporter i Stratsys pågår och det som är mest aktuellt just nu är intern kontroll. För 
att möta kundernas behov och de miljömål som satts så arbetar bolaget nu på ett koncept för laddstolpar 
till miljöbilar. 

Intern kontroll 

Ystadbostäder har aktivt arbetat med samtliga aktiviteter i intern kontrollplanen. I och med arbetet har 
bolaget minimerat riskerna och eventuella konsekvenser av dessa. Arbetet fortsätter med samtliga aktiviteter 
och särskilt fokus läggs på upphandling för nyproduktion där det idag finns en avvikelse från målet. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Vi följer den framtagna planen 
och upphandling av Fridhem 
vindslägenheter, Grundström och 
Arboristen på Ystad 
Trädgårdsstad pågår. 

  

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

Vi följer den framtagna 
underhållsplanen. 

  

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

Konstnärlig utsmyckning 
kommer att beaktas vid 
nyproduktion av bostäder. 

  

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. 

Anslutning av fastigheter sker 
löpande. 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Anordna praktikplatser för ungdomar 
inom bolagets förvaltning av 
fastigheter och erbjuda ungdomar 
sommarjobb 

Vi har haft två praktikanter under 
våren och under sommaren har 
vi haft tio st sommarjobbare. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Sponsrar kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

Bolaget kommer att sponsra 
Ystad Jazzfestival, Lilla tåget och 
nyårsfirandet. 

  

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Bolaget arbetar med 
kompetensutveckling av all 
personal. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Ansluta Ystadbostäder till konceptet 
Huskurage 

Ystadbostäders samtliga 
fastigheter är anslutna till 
Huskurage. 

  

Minska utsläpp av miljögifter till 
vatten. 

Krav ställs vid upphandling och 
följs upp av förvaltningen. 

  

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

Enligt plan kommer ingen 
jordbruksmark tas i anspråk för 
nyproduktion. 

  

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

De gröna punkterna redovisas 
vid bygglovsansökan för 
respektive fastighet avseende 
etapp 1. 

  

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

Åtgärder utförs enligt plan för 
etappen. 

  

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

Bolaget eftersträvar fossilfria 
transporter. 

  

Verka för ett ökat boinflytande för 
våra hyresgäster. 

Boinflytandearbetet pågår på ett 
bra sätt enligt plan. 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Bidra till ökad integration i våra 
boenden. 

Ystadbostäder har upprättat ett 
samarbete med Ystads kommuns 
integrationsenhet. 

  

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

Genom rondering säkerställer vi 
att yttre miljön är i gott skick. 

  

Verka för att tillskapa uteaktiviteter i 
bolagets bostadskvarter som till 
exempel utegym. 

Arbetet kommer att påbörjas 
under året. 

  

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 170831 Utfall 180831 Budget 2018 

Avkastn. 
krav 2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner och 
skatt (mkr) 7,4 5,4 8,0 8,0 8,0 

Verksamhet 

Detaljplan för kv Lillö är antagen och planering för sanering samt markanvisning under 2019 pågår. 
Planarbete pågår för kv Simrishamn som bostäder när Kulturmagasinet lämnar lokalerna under 2019. 
Eventuell försäljning av byggnaden sker när planen vunnit laga kraft. 

Cineteket har flyttat från kv Torna till Film i Skåne i kv Kristianstad, invigning skedde under våren. 
Hyresgästanpassning har utförts i byggnaden i samband med Visitorcenter. Ombyggnad av kv Liv 4 till 
hemtjänsten är färdigställd och inflyttad. Asfaltering runt byggnad på fastigheten Pumpen 7 är färdigställd. 
Projektering pågår för byggnation av ny byggnad för måleri åt WME. 

Planering pågår för försäljning av mark för logistik- och markentreprenadverksamhet på Pumpen 7. 
Hyresgästanpassning i del av Heden 3 för Godisboxen AB är färdigställd. Utbyte av vattenledningar samt 
underhållsarbeten i kv Kristianstad 2 pågår. Capio/Nova kliniken övertar lokalerna på andra våningen i kv 
Bommen 1 och har flyttat dit tandläkarverksamhet. 

Ommålning av lokaler på Heden 3 till Skanska har utförts. Avtal har tecknats med YTL om att hyra Heden 
6, ombyggnation av lokalerna pågår och beräknad inflyttning blir våren 2019. Förstudie pågår avseende 
ombyggnad av lokalerna på Torna 1 till Socialförvaltningen. 

Inköp av fastigheterna Kustvakten 1 och 2 pågår och övertagande beräknas till första november. 

Ekonomi 

Tertialrapporten visar ett utfall på 5,4 mkr för perioden. I dagsläget finns det inga indikationer på några 
större avvikelser från budget för helåret, och prognosen för 2018 visar på ett vinstresultat före 
bokslutsdispositioner och skatt på 8 mkr. 
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Investeringar 

Asfaltering av grusytor i kv Pumpen 7 har utförts och planering för ny byggnad pågår. Hyresgästanpassning 
för ny hyresgäst i kv Heden 6 är under byggnation. Förhandling pågår med ny hyresgäst i kv Torna 1, före 
detta Cinetekets lokaler. Köp och försäljning av mark pågår på kv Pumpen. 

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 pågår om eventuell flytt till 
nyinköpta lokaler på kv Kustvakten där även Ystadbostäder kommer vara hyresgäst. 

Bolaget ska arbeta efter upprättade underhållsplaner på kort och lång sikt samt efter upprättade drift- och 
skötselprogram för installationer i fastigheterna. Bolaget ska också säkerställa att framtagna skötselprogram 
för yttre skötsel av mark efterföljs. Hyreskontrakt omarbetas med aktuella gränsdragningslistor vid 
omförhandling. Säkerställa att myndighetsbesiktningar utförs enligt intervaller: hissar, OVK, tryckkärl, 
sprinkler, kyla, portar, SBA, el-revision, energideklaration med mera. Tillsammans med hyresgästerna jobbar 
bolaget efter plan för energioptimering av fastigheterna. 

Rutiner för felanmälan ska ytterligare förbättras och bolaget verkar för en ökad digitalisering av 
administrativa rutiner. Fortsatt utveckling av koncept för försäljningsmaterial för vakanta lokaler. 
Etableringsgrupp/nätverk ska drivas för att fånga upp försäljningar av fastigheter samt presumtiva kunder. 
Dataskyddslagen GDPR är införd i bolaget. 

Ny VD är rekryterad och börjar två dagar i veckan från och med första oktober och full tid från årsskiftet. 

Intern kontroll 

Ystads Industrifastigheter har aktivt arbetat med samtliga aktiviteter i intern kontrollplanen. I och med 
arbetet har bolaget minimerat riskerna och eventuella konsekvenserna av dessa. Arbetet fortsätter med 
samtliga aktiviteter och särskilt fokus läggs på att färdigställa införandet av GDPR. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Markanvisning av ca 160 lägenheter 
på kv Lillö 

Undersökning inför 
marksanering avslutad. 

  

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

Jobbar kontinuerligt med att hyra 
ut och anpassa lokaler efter 
näringslivets behov. 

  

I samband med investeringar i våra 
fastigheter skall införandet av 
konstnärlig utsmyckning övervägas. 

Vid nyproduktion och större 
ombyggnationer övervägs 
konstnärlig utsmyckning. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Underhåller byggnaderna efter 
behov och hänsyn tas till Ystad 
studios verksamhet. 

  

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

Jobbar kontinuerligt med att hyra 
ut och anpassa lokaler efter 
näringslivets behov. 
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Sponsra kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

Ystad Industrifastigheter har 
sponsrat Ystad Jazzfestival 2018. 

  

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. 

Högt i tak och delegerade 
arbetsuppgifter. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Minska utsläpp av miljögifter till 
dagvatten. 

Byggt om dagvattenanläggningen 
på Pumpen 7. 

  

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

Jobbar enligt plan.   

Möjliggöra att stadsbussar kan 
framföras med batteridrift. 

Medverkar vid Skåne trafikens 
planer för laddning av elbussar 
vid depån på Cylindern 1. 

  

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. 

Jobbar med ekonomin i enlighet 
med ägardirektivet. 

  

 

2.5 Ystad Hamn Logistik AB 

Ekonomi 
Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 

Avkastn. 
krav 2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner och 
skatt (mkr) 5,8 5,2 2,5 2,5 2,8 

Verksamhet 

Volymutvecklingen under årets första åtta månader har varit något bättre än såväl budget som utfallet i fjol. 
Det kan konstateras att ytterligare rekord nåtts avseende godsvolym, lastfordon, personbilar och 
passagerare. Denna trend, om än med något lägre ökningstakt, förväntas fortsätta även under sista tertialet. 

Ekonomi 

Resultatet per augusti månad landar på 5,2 mkr vilket är något bättre än budget för perioden. Intäkterna 
följer budget och plan med något positivare utfall, i synnerhet för lastbilar och transporterat gods. På 
kostnadssidan följer bolaget budget totalt sett, där är negativa avvikelser på bland annat underhåll av kaj och 
spont men ryms inom budget tack vare bland annat lägre utfall för rensmuddring. 
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Prognos för helåret är justerat till 2,8 mkr då bolaget ser en viss ökning av intäkterna samt att 
kostnadsmassan i sin helhet bedöms följa budget på helårsbasis. 

Investeringar 

Bolaget har per augusti månad genomfört investeringar om 5,9 mkr. Där den största investeringen landar 
på 4 mkr för inköp av eldriven shuttlebus. Därutöver har vissa servicebilar byts ut. Bolaget jobbar enligt 
plan med att byta ut fordonsparken till klimatsmartare fordon. 

Framtid 

Utvecklingen de senaste åren har varit mycket positiv för bolaget. Ökade volymer, fler fartyg och sedan den 
1 september en ny aktör på linjen Ystad-Rönne har påverkat, och kommer att påverka, volymutvecklingen 
positivt. Detta innebär att arbetet med att befästa Ystad Hamns stora betydelse för såväl Ystad som regionen 
ännu en gång nått framgång och att bolaget fortsätter att följa ägardirektivet att vara en betydande 
hamnoperatör för färjetrafik över södra Östersjön. 

Framtidsfrågan är nu på allvar på agendan. Genom infrastrukturägaren Ystads kommuns försorg 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 respektive 2018 beslutade budgeten och 
planbudgeten och kan ses som det första steget ut i den yttre hamnen och uppfyllnad av Vision 2030. 
Upphandling av entreprenör har pågått sedan slutet av 2017 och beräknas vara genomfört i oktober 2018. 
Arbetena beräknas kunna starta under hösten 2018. 

Intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll har fortlöpt enligt tidigare arbetssätt och inga avvikelser är att rapportera. 
Bolaget har dock påbörjat resan med att digitalisera och automatisera arbetet genom att numer arbeta med 
intern kontroll i verksamhetssystemet Stratsys. Det arbetet är nu i den fas att det ska implementeras inom 
organisationen och att systemet används så som det är tänkt. Det arbetet beräknas vara klart Q4 2018. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Skapa ytor för byggande. Internt förberedande för 
reducering av arrendeområdet 
pågår. Vissa områden kommer att 
återlämnas under 2018, vilket har 
påbörjats. Dock saknas skriftlig 
överenskommelse vilket är 
nödvändigt då detta påverkar 
bolagets arrendeavtal. 
Återlämnandet av arrenderande 
områden sker etappvis och har 
dragit ut på tiden då bolagets 
motpart inte har varit på samma 
våglängd men plan är att aktuella 
områden skall vara återlämnade 
vid årsskiftet. Plan finns för 
återlämnande av ytterligare ytor 
per årsskiftet 2018/2019. 

  

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Bearbetning av beslutande 
myndigheter pågår över tid då 
detta är en långsiktig satsning. 

  

Verka för fler kunder till hamnen och 
företagsetableringar inom arrenderat 
hamnområde 

S.k. prospects bearbetas men till 
viss del behöver hamnens 
infrastruktur förändras vilket 
delvis har påbörjats. De två 
tälthallarna som invigdes innan 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

årsskiftet 2017/2018 har 
inneburit två etableringar med 
direkt koppling till 
volymutvecklingen i hamnen. 

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Bearbetning av beslutande 
myndigheter pågår över tid då 
detta är en långsiktig satsning. Då 
det i september genomförts val 
har lobbyaktiviteten minskats 
under året för att på nytt ta fart 
så snart den nya Riksdagen 
samlats. Denna är viktigt för att 
också påverka såväl Trafikverket 
som Sjöfartsverket. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Om möjligt, skapa ett kulturvärde i 
de publika utrymmena. 

Genomförs om möjligt i 
samband med projekt drivna av 
infrastrukturägaren. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Säkerhetsställa hamnens framtid Projektering av två nya färjelägen 
pågår vilket dessutom är beslutat 
i kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. Politiskt beslut om 
eventuell fortsatt utflytt i yttre 
hamnen finns dock inte. Bolaget 
har ett ägardirektiv som reglerar 
att vision 2030 ska följas och ett 
visst förarbete har genom 
infrastrukturägarens Ystad 
kommun försorg genomförts. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Projektet skulle varit klart under 
Q4 2017 men blev framskjutet 
under 2018 och är ännu inte 
avslutat. Tolkningsfråga har 
uppstått mellan Ystads kommun 
och hamnbolaget vem som enligt 
lag är skyldig att ta emot och 
hantera avfallsvattnet. Bolaget 
genomför nu, för att 
överhuvudtaget komma vidare i 
frågan, en utredning för att 
klargöra hur svart/gråvatten ska 
tas om hand. Som det ser ut nu är 
hamnbolaget skyldigt att ta emot 
men det finns ingen att lämna det 
vidare till. 
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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 

Löpande kompetensutveckling Pågår löpandes över åren genom 
olika insatser emot personal och 
organisation år för år. Under 
2018 var målsättningen att 
anställa en individ med HR-
ansvar inom bolaget, vilket nu är 
gjort. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Projektet skulle varit klart under 
Q4 2017 men blev framskjutet 
under 2018 och är ännu inte 
avslutat. Tolkningsfråga mellan 
vem som är skyldig att ta emot 
och hantera avfallsvattnet pågår 
alltjämnt. 

  

Byte av fordon/arbetsmaskin Pågår löpande över tid där det är 
möjligt. Upphandlingskrav emot 
miljö finns på plats inom 
organisationen. Men vissa typ av 
fordon och maskiner i 
hamnverksamheten kan ännu inte 
enbart köras fossilbränslefritt. 
Under Q2 2018 levererades 
bolagets nya el-shuttlebus. Årets 
planerade investeringar emot 
fordonsparken är genomförda. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Påverka ägarna för att möjliggöra en 
utveckling av hamnen. 

Så snart det är klart hur den nya 
kommunledningen kommer att se 
ut efter valet är det nödvändigt 
att genomföra en grundlig 
diskussion kring vilka 
ägardirektiv som ska gälla för 
bolaget och dess fortsatta 
utveckling. 
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2.6 Ystads Teater AB 

Ekonomi 
Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 

Avkastn. 
krav 2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner och 
skatt (mkr) -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Verksamhet 

Besöksantalet under andra tertialet motsvarar samma period 2017. Även antalet evenemang motsvarar i stort 
2017. 

De stora evenemangen fortsätter med Ystadrevyn (som inledde 2018 med ett nytt publikrekord på över        
4 000), Opera i Ystad spelade Läderlappen med 12 utsålda hus. För nionde året genomfördes jazzfestivalen 
med teatern som huvudscen. Shakespeare´s Globe besökte för fjärde gången teatern och spelade tre olika 
välkända Shakespeare pjäser. 

Under sommaren firade Ystadoperan 40 årsjubileum genom att ge en konsertversion med alla de populära 
ariorna från de gångna åren. Varumärket Ystadoperan ägs nu av Ystads teater. 

Ekonomi 

Tertialuppföljningen för Ystads Teater redovisar ett utfall på -0,1 mkr vilket ger ett negativt resultat jämfört 
med budget med motsvarande belopp. Administrations- och fastighetsverksamheten redovisar ett resultat 
strax under budget. Teater- och caféverksamheterna redovisar netto ett budgetneutralt resultat. Prognosen 
för 2018 är att Teatern kommer uppnå ett resultat i nivå med budget. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 0,6 mkr, till största del hänförligt till renovering av den södra och östra 
fasaden. Inga större investeringar är planerade för det sista tertialet. 

Framtid 

Bokningsläget för hösten 2018 motsvarar 2017 och bedömningen är att bolaget uppnår ett mindre överskott 
vid årets slut. 

"Nära" konserterna fortsätter med tre stycken under hösten. En ny arrangör har förlagt en konsert med 
Niklas Strömstedt. Det är ett genombrott för att ha riktigt stora evenemang. Redan nu kan vi konstatera att 
de även kommer tillbaka under våren. 

Fuktproblemen i hörnen på altanen i söderläge ska utredas och eventuellt åtgärdas. 

Första etappen för bättre ventilation kommer inledas med utredning. 

Intern kontroll 

Intern kontroll har delvis genomförts enligt plan. Fortsättning följer under tredje tertialet. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Attraktivt utbud av evenemang med 
hög kvalité 

Verksamheten enligt de två första 
tertialen har genomförts enligt 
plan. 

  

Vårda teaterbyggnaden Följer underhållsplan, underhåll 
av södra och östra fasaden 
genomförd. Uppdatering av 
hissen genomförd. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Tillgänglig teater för 
funktionshindrade 

Handikapprådet har påpekat 
brister. Åtgärder planeras under 
2018. 

  

Scenen tillgänglig för skolan Uppfyllt.   

Tillgänglig teater för filminspelning En filminspelning genomförd.   

Erbjuda ett utbud som attraherar 
barn och ungdomar 

Uppfyllt.   

Påbörja utveckling mot en opera 
akademi 

Kommer ej uppfyllas pga. 
resursbrist. 

  

Medverka i integrationsarbete Två ensamkommande 
flyktingbarn är timanställda. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Bredda teaterns utbud till 
omfatta arrangemang som tilltalar 
även gymnasieelever 

Aktivitet utförd, evenemang Ken 
Ring. 

  

Anställa ungdomar på timmar vid 
olika evenemang 

Ca 12 ungdomar är anställda på 
timmar. 

  

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 

Utbildning på ljusbord för 
scenmästare och tekniker har 
skett. Utbildning i ansvarsfull 
alkoholhantering för cafépersonal 
har skett. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Inför ökad grad av källsortering Resurser saknas. I prelbudget 
2019 har önskemål om att bygga 
en ny miljöbyggnad föreslagits till 
Ytornet. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Det årliga resultatet skall vara 0. Prognos för 2018 är ett resultat i 
nivå med budget. 
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2.7 AB Ystads Saltsjöbad 

Ekonomi 
Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 

Avkastn. 
krav 2018 

Prognos 2018 

Resultat före 
bokslutsdispositioner och 
skatt (mkr) 3,3 3,8 3,5 3,5 3,5 

Verksamhet 

Renovering av flertalet rum pågår både inom SEA-SIDE och WEST-SIDE. 

Ommålning av utomhuspool. 

Ombyggnad ventilationsanläggning Silver-Suite. Hyresgästen har även byggt om Silver Suite 

och restaurang Vitas. 

Uppfräschning av entré till reception och huvudbyggnad WEST-SIDE. 

Ekonomi 

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

Även indexuppräkning av avtalet påverkar resultatet positivt. 

Lånebilden har också ändrats vilket har medfört lägre räntekostnader. 

Investeringar 

Utbyte av ventilationsaggregat West Side. 

Ombyggnad av ventilationsanläggning Silver Suite. 

Utredning huruvida solceller kan placeras på taket över Silver Suite. 

Befintligt KNX-system byggs ut för att kunna klara gasläckor med mera. 

Framtid 

Tillbyggnader enligt långtidsplan. 

Påbyggnad av konferens ”Bolsa Beach” är under skisstadiet. 

Intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll pågår fortlöpande enligt antagen interkontrollplan. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

   

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    

 

2.8 Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Resultat -0,3 0,4 0,1 -4,1 

Verksamhet 

Den 18 juli begärde MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) via Skånes Regionala 
Räddningschef i beredskap, förstärkning av brandpersonal till de stora brandområdena i Gästrike och 
Ljusdal. Trots sommarsemestern valde förbundet att anta begäran om förstärkning. Ett 50-tal brandmän 
visade intresse av att delta i det som skulle bli Sveriges största räddningsinsats. Under ett par veckor försörjde 
räddningstjänsterna i SÖRF, RSYD och Trelleborg gemensamt ett par sektorer med brandpersonal. 

Sveriges finansminister kom på studiebesök till brandstationen i Ystad. Med kompetenta medarbetare 
genomförde SÖRF ett professionellt studiebesök (under ca 90 minuter). Biträdande räddningschef Lars-
Gösta Andersson informerade om förbundet och yttre befäl Roger Larsson, informerade om sin roll i 
samband med skogsbränderna. Det blev ett lyckat besök med nöjda parter. 

Det som varit negativt under andra tertialet är att SÖRF fortfarande inte fått påbörja renoveringen av 
brandstationen i Ystad. Förbundet avvaktar svar från konsulterna, gällande hantering av betongen i 
tvätthallen som innehåller PFOS, ett högfluorerade ämne som finns i brandskum. SÖRF har försökt påverka 
byggstarten med olika förslag, men utan framgång. Förhoppningsvis kommer byggnationen igång inom 
kort. 
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Ekonomi 

Förbundets resultat efter augusti blev ett överskott på 0,4 mkr. SÖRF står dock inför en stor kostnadsökning 
under kommande tertial när det gäller pensionerna med en budgetavvikelse på 3,2 mkr. Det finns beslut 
som innebär att ytterligare en yrkesgrupp, ska omfattas av samma avtal som övrig operativ personal och ha 
möjlighet att gå i pension vid 58 år. Först under tredje tertialet kommer alla ändringar vara gjorda hos KPA. 

Den tidigare stabila kostnadstrenden för RiB, deltidsorganisationen, har förändrats och kommer med stor 
sannolikhet att fortgå. SÖRF har anställt mer RiB-personal för att täcka tjänstgöring dygnet runt. Detta har 
medfört ökade kostnader för utrustning, övning, läkarundersökningar, utbildning och förlorad 
arbetsförtjänst. Totalt för förbundet är prognosen för årsskiftet ett underskott på 4,1 mkr. 

Framtid 

Målsättningen är att antalet bränder och andra olyckor ska minska. Som ett led i utvecklingen har SÖRF 
under sommaren informerat allmänheten vid ett 20-tal tillfällen om vikten av en fungerande brandvarnare. 
Till följd av det varma vädret har en del information handlat om eldningsförbudet som rådde under 
sommaren. Informationen har nått ut till cirka 2 500 personer. 

I maj startade SÖRF ett skolprojekt som är tänkt att bli permanent. SÖRF besöker alla i årskurs 2, 5 och 8 
i medlemskommunerna. De yngre barnen utbildas i vikten av att kunna hantera en brand i hemmet, samt 
vart man vänder sig i händelse av en brand eller olycka. I årskurs 8 utbildar SÖRF i konsekvenserna av 
skolbränder samt ungdomarnas eget beteende och handlande. 

 

2.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Resultat 0,9 0,7 0,0 0,1 

Verksamhet 

Arbetet med Castor fortsätter och vi arbetar för ett digitalt arbetssätt. I augusti påbörjade IT-avdelningen i 
Ystad arbetet med att göra våra ansökningsblanketter digitala. Direktionen på miljöförbundet beslutade 
under 2017 att arbeta för ett papperslöst kontor och ett smart arbetssätt och satsa på digitalisering. Arbetet 
med att skriva rapporter på plats fortsätter och kommer successivt att övergå till hanteras via datorn för att 
mailas över till verksamhetsutövaren. Den administrativa tiden har minskat och kommer på sikt kunna 
minska ytterligare. 

Hållbarhetsfolder för en bättre miljö är upprättad och bygger på små tankar som alla kan ta till sig för ett 
bättre miljöarbete. 

I januari var det uppföljande utbildning i HLR och brandskydd som SÖRF anordnade. 

I april hade vi tillsammans med Tomelilla kommun bjudit hit Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt på 
Uppsala Universitet för att berätta om den nya förvaltningslagen som träder i kraft vid halvårsskiftet. 
Utbildningen som hölls i Folkets Park i Tomelilla var mycket uppskattad av de cirka 80 personer, både 
förtroendevalda och handläggare från Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn som var där. 

Under våren har det varit några personer som slutat sina anställningar. Ny personal är rekryterad och 
personalstyrkan är åter fulltalig. 

Planering inför 2019 pågår och tillsynen kommer att övergå mer och mer till att utföras i projektform. 
Projekten gör att vi framöver ser var vi bör lägga mer resurser, skriver rapporter som blir tillgängliga för 
medborgarna och delar med oss av kunskap vid tillsynsbesöken. Vi kommer även fortsättningsvis utföra 
inspektioner och kontroller på ett coachande sätt. 

Direktionen tog beslut på en påminnelsetjänst under våren vid tidsbegränsade beslut och inför bokade 
inspektioner och första kontrollbesöket vid nyregistrering av livsmedelsanläggning. Det har uppskattats 
mycket av de som fått denna tjänst. 

Det har varit en första träff i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun (en intern grupp som 
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arbetar med näringslivet) där miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla. 

Under våren har frågan om alkoholenhetens eventuella övergång till miljöförbundet aktualiserats. En analys 
och ett förslag till budget presenterades för kommuncheferna i maj på ett SÖSK-möte och föll väl ut. 
Presentation av förslaget utfördes också på ett KSAU-möte i Sjöbo i augusti. 

 

Finansiella mål  

Verksamheten ska bedrivas inom givna ramar och vara 
i balans 

Förväntas uppfyllas 

Verksamhetsmål  

Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en 
hög grad av tillgänglighet 

Förväntas uppfyllas 

Tillsynen ska vara effektiv 
Förväntas uppfyllas genom att klara de indikatorer som 
är uppsatta för målet 

Ekonomi 

Det andra tertialet redovisar ett positivt utfall på 0,7 mkr vilket ger ett positivt resultat på 0,7 mkr jämfört 
med budget. Miljö- och hälsoskyddsavgifterna redovisar ett negativt resultat på 0,1 mkr, till största del 
beroende på lägre intäkter för timavgifter än budgeterat inom områdena lantbruk, avlopp och livsmedel. 
Personalkostnader redovisar ett positivt resultat på 0,1 mkr hänförligt till bland annat sjukfrånvaro och 
nedsatt tjänstgöringsgrad i förhållande till budget. Budget för övriga kostnader har inte behövt användas till 
fullo under de två första tertialen och redovisar ett överskott på 0,5 mkr. Effekten av semesterlöneskuldens 
förändring redovisar ett temporärt överskott på 0,2 mkr. Helårsprognosen för förbundet är ett positivt 
resultat på 0,1 mkr. 

Investeringar 

Någon investering är inte inplanerad under året. 

Framtid 

Uppföljning av tillsynsplanen som gäller de debiterbara timmarna sker kontinuerligt och presenteras 
muntligt vid varje direktionsmöte. I samband med tertialuppföljningar lämnas en skriftlig redovisning i 
enlighet med miljöförbundets interna kontroll. Miljöförbundet ser ljust på att klara de mål som finns 
uppsatta för 2018. 
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3 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 31,2 30,7 44,1 44,6 

Kostnader  -92,1  -95,1 -146,7 -146,1 

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

Summa -60,9 -64,4 -102,6 -101,5 

Verksamhet 

Det är fortsatt hög efterfrågan på stöd och tjänster från Ledning & Utveckling till kommunens olika 
verksamheter och förvaltningen arbetar med ett flertal kommunövergripande projekt och uppdrag. Detta i 
kombination med vissa vakanser innebär ett tämligen hårt tryck på förvaltningen. 

Bland de övergripande projekten och uppdragen kan nämnas följande. 

 Utvecklande ledarskap 

 Implementering av värdegrunden 

 Heltidsprojektet "Mer tid i Ystad". 

 Schema- och bemanningssystem är upphandlat och genomförandeplan är påbörjad. 

 Medarbetarundersökningen har sammanställts på kommunnivå. 

 Företagshälsovård är upphandlad. 

 Planeringen inför löneöversyn 2019 har påbörjats. 

 Upphandlingsavdelningen har gjort en översyn av verksamheternas efterfrågade upphandlingar. Då 
efterfrågan inte matchar avdelningens resurser prioriteras de upphandlingar som är av störst vikt 
för beställarna samt större upphandlingar. 

 Avdelningen för hållbar utveckling är involverad i hållbarhetsbokslutet, arbetet med att stärka barns 
rättigheter och har tagit fram ett förslag på integrationsstrategi. 

 Implementering av kommunens resultat- och styrmodell samt uppbyggnaden av 
ekonomiuppföljningar är slutförd och så även integration av styrmodellen gällande intern kontroll. 

 Ny leverantör av finansiella tjänster blir efter genomförd upphandling Sparbanken Skåne. 

 Utveckling av processer och implementering av ett nytt budgetverktyg pågår. 

 Valplanering inför valen den 9 september tar stora resurser i anspråk. 

 Inom IT-verksamheten sker allt större och mer komplexa intrångsförsök och verktygen för att 
hantera attackerna saknas. 

 Det är fortsatt stor efterfrågan på stöd i verksamheternas arbete med att processbeskriva sina rutiner 
för att sedan digitalisera dessa. 

 Näringslivsfrukostar för näringslivet och för skola/näringsliv samt företagsbesök har genomförts 
löpande. 

 Upphandling av entreprenad för att bygga två nya färjelägen har inletts under perioden och 
utvärdering pågår. 

 

Ystads kommun är involverad i ett stort antal samverkansprojekt, både formella och informella, med våra 
grannkommuner och andra aktörer. Ett flertal av dessa projekt drivs på Ystads kommuns initiativ. I många 
fall genomförs projekten med externt ekonomiskt stöd. 

 Attractive Nordic Towns. Syftet med projektet är att det ska utmynna i gemensam nordisk strategi 
för hur städer och deras omgivningar kan bli mer attraktiva genom utveckling av livliga och 
inkluderande stadsmiljöer som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara. 

 Leaderprojektet "Förstudie samverkan invasiva arter". Projektet startar i september och bedrivs i 
samarbete med bland annat kommunerna i sydöstra Skåne. 

 Leaderprojektet "Österlens sköna vattendrag" där kommunen beslutat om medfinansiering med 
högst 0,1 mkr per år i 3 år. Dessa medel har reserverats i avdelningens budget. 
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 Integrationsprojekten Arena för arbete och Företagskontakt med finansiering från Finsam 
respektive DUA bedrivs i samarbete med kommunerna i sydöstra Skåne med Ystad som 
processledare. 

 SÖSK-kommunerna har genomfört en heldag i digitaliseringens tecken för ekonomichefer, 
ekonomer och ekonomiassistenter. 

 Gemensamt E-arkiv planeras tillsammans med ett antal andra skånska kommuner. 

 På IT-området har Ystads kommun tagit initiativ till aktiviteter med SÖSK-kommunerna om 
möjligheterna till samarbete. Här är det framförallt IT-säkerhet som prioriteras, men även andra 
samarbetsmöjligheter diskuteras. 

 Ystad Studios Visitor Center som är ett samarbete mellan Ystads kommun och Film i Skåne har 
haft öppet sedan våren 2018 och fått stor uppmärksamhet och många besökare. 

 Destinationssamverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne fortsätter och utvärderas hela tiden, 
arbetet är resurskrävande och har både stora möjligheter och utmaningar. 

 Ystads kommun har tagit initiativ till en första workshop "FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord 
för nya affärer" i september. Fler än 100 företag har anmält sig. Workshopen genomförs i 
samverkan med övriga SÖSK-kommuner samt Skurups kommun, Sparbanken Syd och Tillväxt syd. 

 Ett inledande samtal med ett positivt inriktningsbeslut att hitta samverkansformer för 
Näringsliv/Tillväxt inom ramen för SÖSK:s prioriterade områden har tagits. 

 I Projektet Tillväxt Östra Skåne är företagen i Tillväxtspåret nu igång med utbildningar och 
workshops enligt projektplanen. 

 Projektet Ystad som regional kärna med finansiering från Tillväxtverket fortlöper och en 
slutkonferens är under planering. 

Ekonomi 

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott vid det första tertialet på 2,2 mkr. Det 
positiva resultatet beror främst på personalrelaterade avvikelser samt verksamheter som har kostnader som 
faller ut under det sista tertialet. Avsatta medel till sociala investeringar redovisar ett positivt resultat på 
0,3 mkr. Justeringen av semesterlöneskulden redovisar en temporär negativ resultateffekt på -2,0 mkr. 
Förvaltningens prognos 2018 är ett positivt resultat på 2,0 mkr. Prognosen beaktar en ännu ej beslutad 
budgetkompensation för löneökningar avseende perioden april-december 2018 på 1,1 mkr. 

Kommunalförbunden redovisar ett underskott vid det första tertialet på 0,6 mkr. Prognosen är ett 
underskott på 0,9 mkr hänförligt till ökad medlemsavgift 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. 

Framtid 

Under det sista tertialet 2018 kommer en del av förvaltningens arbete att genomsyras av det nyligen 
genomförda valet till kommunfullmäktige. Vid årets återstående kommunfullmäktigesammanträden ska 
bland annat ett antal val genomföras och budgeten för 2019 fastställas. Därtill ska nya förtroendevalda 
utrustas och introduceras och utbildning för förtroendevalda ska planeras. 

Det pågående arbetet som redovisas ovan under Verksamhet fortskrider. I övrigt kan följande nämnas. 

Med anledning av det politiska ställningstagandet att "pausa" utbyggnaden av de två nya färjelägena i Ystads 
hamn har förvaltningen även delvis pausat arbetet med Hamnstaden, eftersom projekten hänger samman. I 
Hamnstaden projektet var nästa planerade steg att anställa en projektledare. 

Kommunledningsgruppen har gett IT-chefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för digitalisering för 
beslut. Parallellt med detta arbete har ett arbete inletts med att utreda en kommungemensam kundtjänst för 
att förbättra servicen till medborgarna. En framgångsrik kundtjänst förutsätter omfattande 
processkartläggningar och digitala lösningar när så är möjligt. 

Bytet av leverantör av finansiella tjänster kommer under resten av året att kräva omfattande arbetsinsatser 
från ekonomiavdelningen och personalavdelningens löneenhet. 

Det stora antalet projekt som pågår kräver stora resurser, men innebär stora utvecklingsmöjligheter för vår 
verksamhet inte minst genom ökad samverkan med andra kommuner. 
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Intern kontroll 

Per augusti konstateras att samtliga kontrollmoment utförs enligt den frekvens som är beslutad i planen för 
intern kontroll. Kontrollmomenten finns beskrivna i den interna kontrollplanen och återfinns i denna men 
några exempel följer. 

Medial bevakning och uppföljning intern verksamhet 
Utarbetade rutiner, i händelse av krissituationer finns framtagna och följs vid behov. En del verksamheter 
har egna rutiner och hanteras direkt i och av verksamheten. Kommunikationsenheten håller sig à jour med 
vad som skrivs både i den lokala pressen och på riksplanet. Genom abonnemang på 
nyhetsbevakningstjänster bevakas dagligen om vad som publiceras i såväl tryckt media som digitalt. 

Risk för segregation och utebliven integration 
Analys av situationen sker löpande under året och nya åtgärder tas fram för att motverka utebliven 
integration. Arbetet sker till viss del i samarbete med övriga SÖSK-kommuner. 

När det gäller stränder och markområden så är mätningarna gjorda men resultaten ännu inte 
slutredovisade. 

Felaktiga utbetalningar 
En större kontroll av hela leverantörsregistret kommer att göras vid årsbokslutet i samband med att 
betalningsflöde plusgiro ersätts med bankgiro. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Planera och genomföra 
företagsbesök 2018. 

50 företagsbesök är inplanerade 
under 2018 varav 30 st är utförda 

  

Destinationsutveckling genom 
projektet destinationsprocessen. 

Destinationsutvecklingsmodellen 
som arbetats fram ska testas 
under 2018 med 6 
ansvarsområden fördelade på 
kommunerna. 

  

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

Tomtsläpp har blivit försenat på 
grund av uppgifter som 
framkommit under 
slutbesiktningen av område, 
utom vår kontroll, och som 
måste åtgärdas. 
Förbättringsåtgärder pågår 
kontinuerligt. 

  

Vid planering, ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar 

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

 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

E-tjänst plattform upphandlad 
och implementerad. Utveckling 
av e-tjänster för 
kommuninvånare i Ystads 
kommun pågår för fullt. 
Lansering sker den 1 september. 
Samma plattform för interna 
digitala flöden som möjliggörare 
för digitalisering handlas upp 
under T3 förutsatt att 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

verksamheterna tilldelar resurser 
för att digitalisera de interna 
processerna. 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Lyckad yrkesmässa arrangerad i 
samarbete med industriföretagen, 
skola och Arbetsförmedlingen 
den 18 januari. Ett 
planeringsmöte med skolorna 
angående yrkesbussarna har 
hållits. Deltar fortsatt på T4:ans 
avstämningsmöten. Information 
om T4:an finns på hemsidan. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Utveckla Internkontroll I samband med tertialbokslutet 
per 31 augusti ska samtliga 
nämnder/bolag lämna in en 
uppföljning avseende hur arbetet 
med intern kontroll hittills 
fortlöpt under året. Detta görs 
genom att en rubrik gällande 
intern kontroll har tillkommit till 
verksamhetsrapporten. 

Planering för workshop och 
praktisk utbildning pågår för att 
genomföras december 2018. 

  

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

Under våren 2018 har arbetet 
med att informera medarbetare 
inom kommunen om den nya 
dataskyddsförordningen fortsatt. 
En grundläggande utbildning 
inom GDPR kommer att 
erbjudas under maj 2018. Ett 
arbete med att se över 
kommunens interna riktlinjer för 
arbetet med GDPR pågår också i 
vilket ingår att se över olika 
arbetsprocesser. 

Kommunen har anställt ett 
dataskyddsombud som kommer 
att fungera som ombud för 
samtliga nämnder. Samtliga 
nämnder fattar beslut om att utse 
ombudet under maj 2018. 

Likaså pågår ett 
kartläggningsarbete av vilka 
personuppgifter kommunen 
behandlar och på vilka grunder 
som sedan registreras i en 
förteckning, det arbetet är dock 
inte färdigt. 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Införa elektroniska fakturor för 
förbunden 

Avtal har skrivits med ett av 
förbunden och uppsättningen är 
genomförd och i nuläget 
genomförs tester. 

  

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 dock är inte alla 
workshoppar genomförda förrän 
en bit in på 2019. 

  

Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för 
att underlätta rekrytering av 
medarbetare och chefer 

Kommunen har ett behov att 
synliggöra sig i digitala media och 
lyfta fram sig som "attraktiv" 
arbetsgivare i dessa genom ett 
antal olika aktiviteter. 
Avdelningen har fått prioritera 
hårt under 2018 vilket inneburit 
att vi inte fullt ut lyckats med att 
lägga de resurser som krävs för 
dessa frågor. 

  

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

Ständigt pågående arbete med att 
stödja chefer i deras förmåga att 
kommunicera sin verksamhet och 
använda det som ett verktyg i sitt 
ledarskap. 

De delar som krävt externa 
insatser börjar nu bli klara att 
utnyttjas efter sedvanliga 
upphandlingar och kommer att 
kunna erbjudas under hösten. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Aktuella avtalsområden och 
upphandlingar finns för att 
implementera fler varugrupper i 
samordnade varudistribution som 
from 2018 endast kör lastbilar 
med förnybar energi. Tomelilla 
kommun kommer att överta 
huvudansvaret från den 1 
november 2018 och det med 
innebörden att inplanerade 
prioriteringar kommer att 
planeras in under hösten. 
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Bidra till minskad näringsbelastning, 
ökad kunskapsspridning samt 
fortsatt miljöövervakning av 
vattenkvalité 

Deltar regelbundet i vattenrådens 
arbete. Deltar i Leaderprojektet 
"Österlens sköna vattendrag", 
vilket startat under 2018. 
Projektledare är anställd via 
Tomelilla kommun. 

Samlad recipientkontroll av 
vatten i åar mm en gång per 
månad sedan lång tid tillbaka. 
Resultatet sammanställs i rapport. 

Information på kommunens 
hemsida om läkemedelsrester i 
främst avloppsvatten. 

 

  

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

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

 

  

Kompetensutveckling inom miljö, 
klimat och hållbarhet 

Information till ledamöterna i 
miljöutskottet i mars om invasiva 
arter. Studieresa har genomförts i 
juni där ledamöterna bl a besökte 
förekomster av invasiva arter, 
parkslide i Sandskogen samt 
jätteloka i Köpingebro. 

Besök hos Miljöpristagaren 2018 
Krageholms gård planeras i 
oktober. 

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

  

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

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

Tidplan för revidering av det 
folkhälsopolitiska programmet 
har tagits fram och arbetet har 
påbörjats efter sommaren. Enligt 
tidplanen förväntas det 
reviderade programmet tas upp i 
fullmäktige i vår. 
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Nyanlända till Ystad ska känna sig 
som "Ystadsbor" 

Det sker ett stort antal aktiviteter 
på olika platser och med olika 
perspektiv. Det finns inte en 
lösning utan krävs en mångfald 
av aktiviteter och kontakter. Det 
går heller inte att bortse från att 
det krävs tid. Många känner en 
förankring finns till Sydöstra 
Skåne och vill stanna i denna del 
av 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 T2, 
prognosen för kommunstyrelsen 
är budgetneutral. 

  

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

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

  

Personal 

Frisknärvaron under de två första tertialen är 97,3 % i genomsnitt vilket är något bättre än motsvarande 
period föregående år (96,7 %). Antalet tillsvidareanställda (heltid) uppgår till 93 anställda vid augustis 
utgång vilket är en ökning med 1 person jämfört med utgången av föregående år. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

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

Antal gästnätter (st) 263 663 168 598 280 000 280 000 

Antal företagsbesök (st) 50 30 50 50 

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

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

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -5,3 -5,2 -8,6 -8,5 0,1 

Omvärld -1,5 -1,6 -2,3 -2,4 -0,1 

Marknad -7,3 -7,6 -11,6 -11,5 0,1 

Gemensam 
administration -30,3 -33,1 -55,5 -53,6 1,9 

Summa LoU -44,4 -47,5 -78,0 -76,0 2,0 

Kommunalförbund -16,5 -17,0 -24,6 -25,5 -0,9 

Summa -60,9 -64,5 -102,6 -101,5 1,1 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Ospecificerat 
fastighetsförvärv - -10,0 - 10,0 

Utbyte servrar/disk -0,1 -0,5 -0,5 - 

Digital 
informationshantering -0,3 -1,7 -1,7 - 

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

Bemanningssystem - -0,7 -1,0 -0,3 

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

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

Strandfodring - -0,1 -0,1 - 

Elektroniska 
infartsskyltar - -3,3 -2,0 1,3 

Läsplattor - -0,5 -0,2 0,3 

Summa -0,5 -19,2 -6,0 13,2 
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4 Hamn 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 27,4 29,1 43,8 43,8 

Kostnader -24,2 -24,9 -35,8 -35,8 

(varav kapitaltjänst) (-19,5) (-20,4) (-29,3) (-29,3) 

Summa 3,2 4,2 8,0 8,0 

Verksamhet 

Pågående projekt 

 Upphandling av entreprenad färjeläge 7/8 pågår, beräknas avslutas oktober 2018 med byggstart 
november 2018 

 Mottagningsanläggning för svart/gråvatten, utredning pågår 

 Bottensäkring i färjeläge 1 och 4, färjeläge 1 avslutad, färjeläge 4 avvaktas 

 Byte till LED-armatur i terminaler, pågår 

 Mindre ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer 

 Åtgärder på södra Dragongatan vid Världens ände tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, bland annat dagvatten 

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget. 

Framtid 

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

Övrig redovisning 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

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

Kajer och kajplan -19,9 -18,7 -24,8 -24,8 0,0 

Byggnader -3,1 -3,5 -6,0 -6,0 0,0 

Upplagsplats och 
industriområde -0,9 -2,6 -3,8 -3,8 0,0 

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

Arrende 
hamnverksamhet 27,4 29,1 43,7 43,7 0,0 

Summa 3,2 4,2 8,0 8,0 0,0 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Färjeläge 7/8 -0,1 -95,0 -80,0 +15,0 

Färjeläge 1, bottensäkring -6,5 -6,0 -6,6 -0,6 

S Dragongatan/Världens 
ände, förstudie -3,6 -0,5 -6,0 -5,5 

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

Övriga -3,7 -33,5 -4,3 +29,2 

Summa -17,3 -135,0 -100,3 +34,7 
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5 Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 1,3 0,2 0,5 0,3 

Kostnader -3,6 -2,4 -3,9 -3,7 

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

Summa -2,3 -2,2 -3,4 -3,4 

Verksamhet 

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsverksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn. 
Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner har ett gemensamt handläggarkansli med placering i Tomelilla. 
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd för Ystad och Sjöbo kommuner och består av fem 
ledamöter med lika många ersättare. 

Överförmyndarnämndens verksamhet styrs bland annat av Föräldrabalken, Lagen om god man för 
ensamkommande barn och förmyndarskapsförordningen. Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva 
tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och utifrån relevanta lagrum fatta en rad beslut. I 
arbetsuppgifterna ingår också att bereda förordnanden till tingsrätten och att rekrytera, utbilda och 
informera gode män och förvaltare. 

Överförmyndarenheten är i dagsläget bemannad med cirka sex heltidstjänster uppdelat på enhetschef, 
handläggare och administrativ assistent. 

Ekonomi 

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter det andra tertialet ett resultat i balans. Merparten av 
årsräkningarna från uppdragstagarna är behandlade och ersättningarna till gode män för ensamkommande 
barn som bekostas av nämnden minskar i omfattning. Med hänsyn till detta förväntas Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd ha ett nollresultat vid årets slut. 

Framtid 

Den demografiska utvecklingen i våra kommuner med ett ökat antal äldre gör att behovet av stöd genom 
god man eller förvaltare förväntas öka. Det kan även konstateras att ett ökat antal yngre vuxna med olika 
funktionsvariationer har svårighet att hantera sina ekonomiska och personliga angelägenheter och behöver 
stöd av en ställföreträdare. 

Från och med 2018 kan inte längre utbetalda ersättningar till gode män för ensamkommande barn återsökas 
hos Migrationsverket. Antalet ärenden med godmanskap för ensamkommande barn fortsätter att minska i 
takt med att barnen får förordnad vårdnadshavare eller uppnår myndig ålder, vilket gör att kostnaderna för 
dessa uppdrag minskar. 

Överförmyndarnämnden förväntar sig ett ökat antal ärenden där kommunen får stå för gode mannens och 
förvaltarens arvode. Ett ökat antal huvudmän har inte den inkomst eller förmögenhet som gör att de enligt 
lagen ska belastas med arvodet. 

Intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll pågår fortlöpande under året enligt kontrollplanen. Uppföljning av antalet 
djupgranskade redovisningar kan göras först när alla redovisningar är färdiggranskade och redovisas i 
samband med årsredovisningen. Budgeten följs upp fyra gånger per år och redovisas i tertialrapporter samt 
årsredovisning. Antalet nyrekryterade gode män och förvaltare mäts per helår och redovisas i samband med 
årsredovisningen. Årliga kontroller på gode män och förvaltare kommer att genomföras under hösten och 
kan därefter redovisas för. 
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Måluppfyllnad 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Planeras att genomföras i 
september 2018. 

  

Vidareutveckla huvudmannens 
delaktighet inför förordnanden av 
ställföreträdare. 

Huvudmannen får alltid tillfälle 
att träffa förslag på god man. 
Under hösten ska blanketten för 
intresseanmälan förbättras för att 
ge mer information om 
eventuella språkkunskaper, 
utbildning, yrkeskompetens samt 
intresseområden. Planeras vara 
klart 31 december 2018. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Granskning av årsräkningar för 
2017 pågår. Uppsatt mål att 80 % 
av årsräkningarna ska vara 
granskade och arvoderade senast 
den 30 juni har uppfyllts. Tre 
informationstillfällen har 
genomförts inför inlämnande av 
årsräkningar i början av 2018. 
Förgranskning av årsräkningar 
har gjorts och begäran om 
kompletteringar har sänts till dem 
som inte har sänt in årsräkning 
som är komplett för granskning. 

  

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

Uppdatering av befintliga 
processer och inventering och 
dokumentation av nya processer 
görs fortlöpande under året. 
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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 

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

I samarbete med Simrishamns 
kommun kommer två 
fortbildningsdagar för gode män 
och förvaltare att genomföras 
under hösten 2018. Två cirklar i 
studiecirkelform för nya gode 
män och förvaltare har 
genomförts under våren 2018.  
Två grundutbildningar i 
studiecirkelform kommer att 
genomföras med start i 
september 2018. 

  

Säkerställa att handläggarna har 
aktuell kompetens för 
arbetsuppgiften. 

Handläggarna har deltagit i 
utbildningsdagarna 
Överförmyndarnyheter 2018, 
föreläsning om nya 
förvaltningslagen, två dagar om 
förmyndarskapsrätt samt 
föreläsning om GDPR (nya 
dataskyddsförordningen). 
Utbildningsdagar har genomförts 
i samverkan med andra 
överförmyndarverksamheter i 
Skåne. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Enheten har ännu inte påbörjat 
arbetet med att utarbeta en 
strategi för att utveckla 
kunskaperna om miljöhandlings- 
och folkhälsoprogram. Arbetet 
beräknas vara klart under 2018. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Förbättra systemen för 
ledning/styrning och intern kontroll. 

Verksamhetsplan för enheten har 
upprättats för 2018. Ny risk- och 
väsentlighetsanalys och intern 
kontrollplan har utarbetats och 
antagits av nämnden. Enheten 
bevakar fortlöpande utvecklingen 
av ärendemängd och rapporterar 
detta på nämndens sammanträde. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Antal ärenden     

Förmyndarskap 109 126 100 130 

Förvaltarskap 38 38 35 40 

God manskap 280 273 350 270 

Under utredning 15 4 - - 

Totalt 442 441 485 440 

Åtaganden     

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

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

Årligen genomföra 
sex 
utbildningstillfällen 
för ställföreträdare 6 6 6 8 

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

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

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

Ställföreträdare -1,2 -1,2 -1,7 -1,7 - 

Överförmyndarkansli -1,0 -0,9 -1,6 -1,6 - 

Summa -2,3 -2,2 -3,4 -3,4 - 

 



Delårsrapport tertial 2 2018 53(95) 

6 Barn och utbildningsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 245,7 262,1 362,4 388,4 

Kostnader -583,3 -605,8 -908,3 -934,3 

(varav kapitaltjänst) (-4,0) (-4,2) (-6,1) (-6,1) 

Summa -337,6 -343,7 -545,9 -545,9 

Verksamhet 

De influenser som finns i Sverige är att fritidsgårdarna arbetar med att synas och skapa verksamhet ute i 
samhället för att arbeta proaktivt samt skapa förutsättningar för att nå ungdomarna. Ungdomens hus har 
därför under veckorna 29-32 provat på att ha verksamhet ute på olika platser i kommunen vilket fallit väl 
ut. Verksamheterna kommer med anledning av detta fortsätta med detta arbetssätt. 

Det har under perioden maj-augusti genomförts fem olika arrangemang som inte är kopplade till idrott. 
Kunskapsskolan hade sin skolavslutning i Ystad Arena för andra gången. Jazzfestivalen genomförde tre (vid 
två tillfällen) lyckade och välbesökta konserter i Ystad Arena. Digiloo genomförde konsert på Sandskogens 
idrottsplats och drog över 7 000 besökare. Förskola/grundskola och gymnasium hade en gemensam 
uppstart i Ystad Arena "Vi lyfter tillsammans" för samtliga pedagoger. 

Under veckorna 25-32 höll Arena/Bad stängt för garantiarbeten. Bland annat tömdes bassängerna för 
rengöring och besiktning samt storstädning av till exempel omklädningsrum med mera. 
En varm sommar och öppnandet Nybrostrandsbadet, med ny vattenrutschbana, låg väl i fas med 
stängningen av Arena/Bad. Nybrostrandsbadet har varit välbesökt under sommaren. 

Genom ett gott samarbete med föreningarna är kioskerna i Ystad Arena från och med 1 augusti 2018 
föreningsdrivna.  

Fritiden har ett projekt, KulturCrew, i samarbete med kulturutvecklaren. 

Det nya och ombyggda Nattugglan är nu helt färdigställt. 

DraftIT, ett digitalt verktyg med syfte att tillgodose verksamheten med juridiskt granskade blanketter och 
dokument, har börjat implementeras. 

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

Arbetet med Ystads nya Förskola/F- 6 -skola "Källan" fortlöper och håller i skrivande stund tidsplanen. 
Bygglov förväntas få godkännande under hösten 2018 och förslag till utformning av byggnaderna finns. 

Den nygamla Förskolebussen, med en ny avdelning till förskolan Abrahamslund, har nu börjat rulla. 
 
En utökning med en förskolechefstjänst på östra landsbygden har skett. Detta har samtidigt medfört en 
omorganisering av ekonomiska enheter på östra landsbygden. Nybrostrand/Löderup ingår i en enhet och 
Parken/Glemmingebro ingår i en annan. 

På Löderups skola och fritidshem arbetar man med integrationsutmaningar. Det tillsammans med en 
svårförutsägbar situation på ledarsidan (långtidssjukrivning och återrehabilitering) har bidragit till en del 
osäkerhet inom organisationen. Uppföljning kring arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, sker löpande. 
 
En oförutsedd inflytt av nyanlända barn innebär en svårighet, med bland annat skolplaceringar i redan stora 
klasser, tillgång till studiehandledning med mera. Kultur och Utbildning har påbörjat ett samarbete med 
Malmö Stad för att upprätta en mer tillförlitlig och regelbunden kommunikation kring placeringar av 
barnfamiljer i Ystad. Dessa sker i dag oannonserat. 

Nya lagar och regler inom skolområdet började gälla från 1 juli. Exempelvis gäller det lag om obligatorisk 
prao, krav på legitimation i fridshemmet med mera. Det har inneburit en hel del ny planering och en del nya 
kostnader, bland annat på grund av nya systemstöd. 



Delårsrapport tertial 2 2018 54(95) 

Kultur och Utbildning har anställt en lokalplanerare från 30 juli. Lokalplaneraren har till uppgift att utreda 
vilket behov av lokaler som finns, stödja verksamheten vid om-, till- och nybyggnad och ta fram hållbara 
förslag på lokalnyttjande. Lokalplaneraren är visstidsanställd året ut. Det finns behov och förhoppning om 
att permanenta tjänsten. 

Ekonomi 

Resultatet för barn- och utbildningsnämnden är efter åtta månader +25,4 mkr. Anledningen till det stora 
överskottet är semesterlöneskulden som nu efter sommaren är en fordran på de anställda på 12 mkr. 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden är dock en budget i balans. 

Förskolorna i egen regi beräknar en prognos med ett underskott på 1,4 mkr. Nattugglans nya lokaler blev 
försenade och barnen är fortfarande inte fullt inskrivna. Backa förskola blev då också försenad och när den 
nya avdelningen startades upp så har det tagit tid med helt nya barn som ska inskolas och helt ny personal. 
Även här är barnen inte fullt inskrivna ännu. Sövestads förskola har mycket svårt att fylla förskolan med 
barn. Betalningsansvaret för förskolan uppvisar en prognos på ett underskott med 2,8 mkr. På helår i 
prognosen finns 38 barn fler i kommunen som efterfrågar förskola eller pedagogisk omsorg. 
Befolkningsprognosen uppvisar en ökning med 31 barn, så det innebär att andelen som efterfrågar plats har 
ökat från 92,0 % till 92,7 %. 

Fritidshemmen i kommunal regi går med ett stort överskott och betalningsansvaret för verksamheten ser ut 
att balansera. Förskoleklasserna i kommunal regi har underskott på grund av mer personal än elevresursen 
tillåter. Detta vägs dock upp av överskottet på fritidshemmen där samma personal oftast arbetar. 
Betalningsansvaret för förskoleklasserna går med ett mindre överskott på grund av tilläggsbelopp. 
Grundskolorna i kommunen prognostiserar ett större underskott på grund av högre personalkostnader. 
Även betalningsansvaret för grundskolan har en prognos på ett större underskott på grund av fler elever 
samt högre kostnader för tilläggsbelopp. 

Badet på Arenan har haft stängt under åtta veckor i sommar för garantibesiktning. Intäktsbortfallet har 
täckts från centralt håll inom Barn- och utbildningsnämnden. Den ordinarie personalen har varit på 
Nybrostrandsbadet och timanställda har inte tagits in. Schema har lagts om så att obekväm arbetstid och 
övertid har gått ner. Badet har en prognos på ett överskott med 0,3 mkr. Arena hallar har fått förstärkning 
med centrala medel för att klara de utökade arbetsuppgifterna med läktarna som riggas i samband med 
elitmatcherna. Även kioskerna och caféet i badet har fått förstärkning med 0,6 mkr. Fritiden totalt uppvisar 
en prognos på ett överskott med 0,3 mkr. 

Centralt finns det överskott i nämnden som balanserar upp de verksamheter som går med underskott. 

Framtid 

Ystads kommun är en av cirka 200 kommuner som ingår i upphandlingen av ett nytt bidrags- och 
bokningssystem som SKL håller i. Beräknat datum för avrop är senare delen av 2019. Det ska bli enklare 
för föreningar, privatpersoner och företag att använda kommunala anläggningar och lokaler. Det ska också 
bli enklare att ansöka om kommunala bidrag i systemet vilket medför effektivare handläggning för 
kommunerna. Tillgång till information kommer att skapa större transparens och ge ett effektivare 
utnyttjande av kommunala anläggningar och lokaler. Det innebär också en ökad möjlighet att få insyn i 
beslutsprocessen kring bokning och bidrag. 

Från och med 2019 inför Svenska Fotbollförbundet ”framtidens fotboll” med nya riktlinjer, nya spelformer, 
till exempel nya mått på spelplaner samt högre krav på utrustning. Förändringarna kommer även innebära 
högre krav på att planer förbereds i form av bland annat linjering. 

Integration kopplat till nyanlända barn och elever är en prioriterad utmaning. KoU behöver ta ställning till 
frågor som var det finns tillgång till bostäder och skola, spridning av nyanlända (främjar social integration) 
v/s hög koncentration av samma språk på samma ställe med mera. KoU föreslår en utredning med 
inriktningsförslag, som ska följa kommunens övergripande strategi för integration av nyanlända. 

Fritidshemmet i Glemmingebro har få barn inskrivna. Det medför att barnen har få eller inga jämnåriga 
kamrater, en verksamhet som är kostsam och svårplanerad. Verksamheten föreslås flytta till Löderups 
fritidshem. Processen inkluderar samtal med ortsbefolkningen. 

Den centrala elevhälsans organisation kommer att ses över hösten 2018. Detta kan generera en del 
förändringar ifråga om organisation, delegation och dylikt. 
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Det första digitala skolvalet sker inför hösten 2019. KoU räknar med en del oförutsägbara händelser som 
kan kräva en del nya arbetsinsatser och/eller informationskampanjer. 

KoU har påbörjat en utredning om behov av resursskola. Utredningen undersöker tillgång till lämpliga 
lokaler, ekonomi och regleringar i lag. 

Arbetet med utökad, förvaltningsövergripande samverkan i och med "Skottlandsmodellen" (GIRFEC) 
fortsätter. Under den närmaste tiden kommer en förstudie genomföras. 

En utökning med en ytterligare förskolechef på västra landsbygden planeras. 

Förprojektering av en ny förskola och skola i Hedeskoga förväntas påbörjas under nästa budgetår. 

En ny prismodell för köp av städ och kost ska, under ledning av extern konsult, tas fram. 

Intern kontroll 

Barn- och Utbildningsnämnden har fyra punkter i sin internkontrollplan: Integration, personalförsörjning, 
lokalförsörjning och likvärdighet i betygssättning. Kontroller enligt planen genomförs och rapportering sker 
till nämnd kontinuerligt enligt beslutad frekvens. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Inventering av aktuella och 
tidigare studier/enkäter mm är 
genomförd. 

En pilotstudie/dialogmöte har 
genomförts, enkäter kommer att 
skickas ut samt bearbetas under 
hösten. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Utbildning och föreläsning med 
Gapminder genomfördes i maj 
månad. Nanoutbildning för 
samtliga pedagoger är framtagen 
och ska pilotas med förstelärare 
under ht-18 för att därefter 
lanseras till samtliga pedagogiska 
verksamheter. 

Det systematiska kvalitetsarbetet 
kommer att inrikta sig på 
tillgänglighet (fysisk/psykisk, 
social och pedagogisk) under 
läsåret 18/19. Utvecklingsledarna 
kommer att hålla i SKA-möten 
vid 4 tillfällen under ht-18. I 
september kommer jurist för att 
hålla i workshop gällande Barn i 
behov av särsklt stöd. Medverkar 
gör rektorer, förskolechefer samt 
specialpedgoger/speciallärare. 

I september är det träff för 
nyckelpersoner inom "Barn gör 
rätt om de kan". Arbetet 
repeterar CPS och lågaffektivt 
bemötande. 

Kvalitetsdialoger genomförs av 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

utbildningscheferna under ht-18 
med fokus på det inlämnade 
SKA- materialet som inkom i juni 
-18. I oktober är det inplanerat 
ett dialogmöte med politiken. 

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 är en attraktiv 
arbetsgivare 

Arbetet kring rekrytering har 
intensifierats. Det kommer att 
erbjudas utbildning i rekrytering 
för alla chefer i december 2018 
och under våren 2019. 

Tillsättning av de vakanta tjänster 
som uppstod under vår och 
sommar har gått bra. Det är i 
princip tillsatt behörig personal 
på alla tjänster i nuläget. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Inventering av befintliga 
spontanidrottsytor pågår 

  

Kultur och Utbildning är en 
stödjande miljö för hälsa. 

Fritiden har uppfyllt målet till 
tertial 2. 

Utbildning har delvis uppfyllt 
målet till tertial 2. Där fortlöper 
det normkreativa arbetet. 

  

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

Samtliga förskolor (förutom en) 
och skolor har blivit Grön flagg-
certifierade eller har ett pågående 
arbete för att bli certifierade. 

Arbetet med att förbättra 
resultaten i Skolmat Sverige 
fortlöper. 

Pappersbesparande åtgärder är 
planerade. 

  

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. 

Barn- och utbildningsnämndens 
ekonomi är i balans. 
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Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Förskola 1 357 1 437 1 375 1 413 

Förskoleklass 298 304 305 302 

Grundskola 2 719 2 801 2 785 2 816 

Fritidshem 1 270 1 191 1 220 1 223 

Grundsärskola 44 52 42 54 

Besökare 
badanläggningar 143 978 70 031 150 000 120 000 

     

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk 
verksamhet -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 0,0 

Ledning och 
administration -6,0 -6,3 -9,3 -7,4 1,9 

Barnomsorg och 
utbildning i 
åldern 1-16 år -290,3 -297,1 -475,2 -477,4 -2,2 

Fritidsverksamhet -40,9 -39,9 -60,8 -60,5 0,3 

Summa -337,6 -343,7 -545,9 -545,9 0,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

IT 1:1 -6,1 -5,8 -6,1 -0,3 

Summa -6,1 -5,8 -6,1 -0,3 
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7 Kulturnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 4,0 4,8 5,4 5,8 

Kostnader -23,9 -25,3 -38,2 -38,6 

(varav kapitaltjänst) (-0,5) (-0,8) (-1,2) (1,2) 

Summa -19,9 -20,5 -32,8 -32,8 

Verksamhet 

Somrar i Ystads kommun innebär mängder av kulturevenemang. Årets sommar är inget undantag, tvärtom 
är upplevelsen att det varit fler besökare på evenemang än tidigare. Många av evenemangen sker i samverkan 
mellan flera aktörer vilket ger effekt i form av hållbarare evenemang, fler involverade personer, större 
spridning och effektivare användning av de gemensamma resurserna. 

Samverkan med Ystad Sweden Jazz Festival syns genom att konserter genomförs på alla 
kulturinstitutionerna, med teman som passar in på respektive ställe. De flesta konserterna var fullsatta. I 
nationaldagsfirandet arrangerar kulturutvecklarna familjeaktiviteter i Rådhusparken och museerna har fri 
entré. 

Med utgångspunkt i de ungas egna önskemål genomfördes Ystads unga kulturfestival Åvallafestivalen den 
19 juni med massor av musik, happenings och olika aktiviteter längs Åvallastråket. 22 volontärer i 
högstadie/gymnasieåldern från Ystad, Tomelilla och Simrishamn deltog i planeringsarbetet och under 
festivalen. Den stora vinsten var just engagemanget från de unga. Det som gav festivalen variation och tyngd 
var samarbetet med många olika aktörer - Ystads bibliotek, Ungdomens hus, Kulturcrew, Konstmuseet, 
Ystads Gymnasium, Estetiska programmet, Ungdomsfullmäktige, Studio Danza, KFUM, JP Ljud, VR 
Ystad, Fältgruppen och Antidroggruppen samt att den var en del av sommarlov Ystad. 

Sommarens utställning på Konstmuseet med verk av Henry Mayne, konstnär på Österlen under 1900-talet, 
ingår i en serie mycket uppskattade utställningar som museet har producerat där konstnärer som verkat i 
trakten under förra seklet och arbetat med landskapet lyfts fram. 

Utställningen Experiment för utopier tog plats både inne på och utanför museet vilket var mycket uppskattat. 
På St Knuts torg fanns bland annat odlingslådor med olika teman. Bovetenudeltillverkning och ”plogging” 
samt möjlighet till eget skapande erbjöds också. 

I juni erbjöd Konstmuseet föreställningar med skådespelaren Maria Arnadottir som berättade nyskrivna 
fiktiva berättelser med verk ur samlingen som inspiration. Föreställningarna var fullsatta och berättelserna 
kommer att kunna höras framöver i museets audioguide. 

Sommarens utställningar och aktiviteter har lockat besökare värmen till trots och har uppmärksammats i 
media, YA, SkD, Sydsvenskan, DN och Sveriges Radio. 

Jubileumsutställningen Klostret 750 år fortsätter samtidigt som Jordens hemligheter, en utställning om arkeologi, 
invigdes den 3 juni. Ny forskning inom arkeologin lyfts fram ur ett barn- och ungdomsperspektiv. 
Konstutställningen Ingenting finns inte med Leif Eugen visades i Klosterkyrkan. Charlotte Berlins 100-
årsjubileumuppmärksammades med ett särskilt arrangemang med levande musik och personal i tidsenliga 
kläder. 

En medeltidshelg anordnades vid Klostret med flera inbjudna fria grupper som stod för riddare, sång, dans, 
hantverk och medeltida matupplevelser. Arrangemanget drog stor publik. Föreställningen Utdrivningen, med 
Bror Tommy Borgström, gavs ett par gånger. 

Klostret var delaktigt i flera samarbeten och nätverk kring utvecklingsfrågor, till exempel Network of 
museums in the Baltic, Museernas vårmöte 2018 och Malmö Universitets seminarium om serier som ett 
museipedagogiskt grepp. 

Köpingebro bibliotek har haft meröppet sedan den 1 september (86 användare med meröppetkort), 
Löderup sedan den 7 april (75 meröppetkort) samt Svarte sedan den 2 juni (45 meröppetkort). En del av 
användarna är också nya som biblioteksbesökare. Utlåningssiffrorna fortsätter att peka i positiv riktning. 
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Antalet besök på Stadsbiblioteket har påverkats av yttre faktorer, till exempel mycket hög innetemperatur 
på grund av byte av ventilationssystem. De publika datorerna har under samma period haft problem som 
inte gått att lösa. 

Kulturrådsprojektet Möt bokfantasin tillsammans varje dag! med högläsning i fokus för samtlig förskolepersonal 
har avslutats med besök av barnbibliotekarie på förskolor, föräldramöten på Stadsbiblioteket och två 
sagoföreställningar som har setts av sammanlagt 1300 förskolebarn. 

Sommarlovsaktiviteterna på alla biblioteken har besökts av 53 tjejer och 27 killar. Ytterligare drygt 60 barn 
och ungdomar har deltagit i Sommarboken. De mindre biblioteken har gett sagostunder och bokprat för 
barn samt boktips, föreläsningar i historia samt kost, teknikdrop-in och släktforskarjour för vuxna. 

Vårens höjdpunkt var författarframträdandet av Mikael Niemi, som sågs av 180 personer. Ytterligare fem 
välbesökta litteraturscener har erbjudits. 

Ekonomi 

Kulturnämnden uppvisar ett resultat för perioden januari-augusti på 1,4 mkr, dock uppgår 
semesterlöneskulden till 0,4 mkr. Det innebär att exklusive semesterlöneskulden går kulturnämnden 
1,0 mkr. Kompletteringsbudgeten på 0,2 mkr ska användas till ökad synlighet av kultur i Ystad och en hel 
del av att ta fram bilder till bildbank, ta fram profilprodukter, spela in film görs nu till hösten. 
Bokutgivningen är alltid större under hösten och biblioteket har då också större inköp. Dessutom så har de 
två nya meröppnade biblioteken i Svarte och Löderup väntat med sina inköp till hösten. Konstmuséet har 
anställt en person utöver ordinarie personalstyrka från maj månad för pengarna vård, visning och underhåll 
av konst. Dessutom har en översyn av offentliga skulpturer gjorts och nu inväntas offert från 
parkavdelningen på rensning och nya skyltar. Konstmuséet har internationell grupputställning till hösten, 
vilket är dyrare än vårens separatutställningar med lokala konstnärer. På grund av sommarens långa 
värmebölja så har besökarna uteblivit en del på Klostret och Biblioteket. Klostret beräknas förlora 0,3 mkr 
i intäkter under året. Vikarier sätts inte in om det inte är nödvändigt och några tjänster hålls vakanta från 
sommaren till november för att komma till rätta med intäktsbortfallet. Prognosen för helåret visar att 
kulturnämnden håller budget. I prognosen har även tagits hänsyn till löneökningskompensation för de nya 
lönerna personalen fått. 

Framtid 

Arbetet med att öka synligheten för kultur i Ystad i olika kanaler fortsätter. 

Förberedelserna för flytt av museisamlingarna från Kulturmagasinet på regementsområdet intensifieras 
under hösten. En projektledare kommer att anställas för att driva projektet framåt. 

Ansökan till Statens konstråd om konstnärlig gestaltning i Källan-projektet har beviljats med stöd både till 
konstkonsult som är behjälplig i processen och delvis finansiering av konsten. 

Planering pågår för Klostrets kommande utställningsproduktioner 2019 och framåt, samt översyn av 
kompetenser och organisation för att möta framtida utmaningar. 

I samarbete med Forum Ystad och volontärer erbjuder biblioteket fyra visningar av svensk film med 
efterföljande diskussioner på svenska, en fortsättning av Café språka. Bokcirklar med lättlästa böcker pågår 
tretton måndagar under hösten. Ytterligare ett filmcafé med film inspelad i Ystad av Ingmar Bergman visas 
och samtalas om i november. 

Samtliga årskurs 1-elever bjuds in till Stadsbiblioteket för att få lånekort och lästips. 

Först ut på höstens Litteraturscen är Sydsvenskans Per T Ohlsson, som berättar om dramatiska 1918, då 
demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Per T Ohlsson samt Karin Wahlberg framträder på 
Stadsbiblioteket och Emmy Abrahamsson på Svarte bibliotek. Böcker om chili samt vegomat presenteras 
på Glemmingebro bibliotek respektive Stadsbiblioteket. Läshunden Harry och Virtual Reality för barn och 
unga kommer att bli populärt. Flamenco, skrivarworkshops samt föreläsningar om inredning, din digitala 
vardag, trygghet på nätet, hundar och om en person i Hitlers närhet erbjuds också. 

På Konstmuseet går man från den lokala sommaren till den internationella hösten. Museet har i samarbete 
med institutioner i Oslo och Reykjavik producerat en stor grupputställning med konstnärer verksamma på 
konstscenen i Beirut. Beirut, Beyrut, Bayrut, Beyrouth, Beyrout som delvis har finansierats med medel från 
Kulturkontakt Nord öppnar 8 september och pågår hela hösten. 
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Under september äger det internationella konstnärsresidenset The Art Nest, rum då den israeliska 
konstnären Einat Amir och den amerikanska musikern Amelia Ray kommer att bo i Konstmuseets lägenhet 
under en månad. Projektet är finansierat med medel från Region Skåne med syfte att främja internationella 
utbyten inom kulturområdet. 

Intern kontroll 

Kulturnämnden har fyra punkter i sin internkontrollplan: Lokalförsörjning, föreningsbidrag, inventarier och 
gåva till Klostret. Kontroller enligt planen genomförs och rapportering sker till kulturnämnden vid tertial 2 
samt bokslut. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Genom ett rikt kulturutbud skapa 
attraktivitet inom besöksnäring och 
näringsliv 

Kulturnämnden beslutade om 
nya kulturstödsregler 2018-04-18. 

  

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

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

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Ökad attraktivitet och tillgänglighet 
till biblioteken för medborgarna och 
besökarna. 

Meröppet på Löderups bibliotek 
invigdes den 7 april 75 
meröppetkort utdelade. Svarte 
bibliotek fick meröppet den 2 
juni, 45 meröppetkort utdelade. 

  

Anordna kulturarrangemang för 
ungdomar i samverkan med andra 
aktörer. 

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

  

Samverka med kommunens 
filmverksamheter 

BUFF - barn- och 
ungdomsfilmfestival - genomförs 
på Bio Scala vecka 45 och 46. 

  

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

727 följare på Facebook 7 
september. Arbete pågår under 
hösten med ökad synlighet för 
kultur i Ystad. 

  

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

Föreläsning genomförd torsdag 9 
augusti. Gott genomslag och 
aktivitet och samtal efteråt både 
på konferensen och på sociala 
medier 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Kulturgaranti ska finnas på Ystad 
gymnasium. 

Program för hösten är klart.   
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Göra en plan för det framtida arbetet 
med samlingarna. 

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

  

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Kultur och Utbildning ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 

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

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

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

  

Stärka barns rättigheter i Ystads 
kommun. 

ListenApp har använts 69 gånger 
av kulturavdelningen hittills 
under året. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Täta ekonomiska uppföljningar i 
nämnden. 

Prgonosen visar att budgeten är i 
balans. 

  

Personal 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Utlånade medier 
totalt 199 108 135 508 210 000 205 000 

och per invånare 9,7 - 7,0 7,0 

Totalt antal 
besökare, 
Biblioteket 130 217 81 490 135 000 125 000 

Antal betalande 
besökare, Ystads 
konstmuseum 2 579 2 495 3 500 3 500 

Totalt antal 
besökare, Ystads 
konstmuseum 26 171 17 582 30 000 25 000 

Antal betalande 
besökare, Klostret 9 299 4 660 9 500 7 000 

Totalt antal 
besökare, Klostret 26 620 14 880 28 000 23 000 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

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

Ledning och 
administration -0,7 -1,0 -2,4 -2,4 0,0 

Bibliotek- och 
kulturverksamhet -19,0 -19,3 -29,9 -29,9 0,0 

Summa -19,9 -20,5 -32,8 -32,8 0,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Biblioteket, 
utrustning 
öppethållande 0,2 0,6 0,6 0,0 

Konstmuseum, 
inköp av konst 0,2 0,3 0,3 0,0 

Biblioteket, 
utlåningsautomater 0,1 0,3 0,3 0,0 

Summa 0,5 1,2 1,2 0,0 
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8 Gymnasienämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 293,6 335,0 192,7 472,0 

Kostnader -364,5 -413,5 -336,4 -615,7 

(varav kapitaltjänst) (-1,6) (-3,0) (0,0) (-4,5) 

Summa -70,9 -78,5 -143,7 -143,7 

Verksamhet 

Under tertial två har elevunderlaget vid Ystad Gymnasium inför nästa läsår klarnat. Detta följer budget och 
kommer sannolikt att överstiga det budgeterade antalet något. Utifrån det utökade elevunderlaget under de 
senare åren, har ett nytt rektorsområde skapats. Detta för att rektorerna ska ha ett rimligt personalansvar 
samt möjlighet att vara pedagogiska ledare. Även administrationen har utökats med en administratör och en 
receptionist för att möta verksamhetens ökade behov. 

När det gäller Ystads kommuns samtliga gymnasieelever är antalet större än budgeterat. 

Studieresultaten från läsåret 2017/2018 har redovisats och man kan se att den ogiltiga frånvaron på 
nationella program minskat till 2,8 %. Efter att under tre år följt matteprogressionen kan man också se att 
de insatser som satts in har positivt påverkat de slutbetyg som satts i kurserna. Exempelvis har betyget F 
minskat från 12 % till 6 % i en kurs samtidigt som andelen A ökat från 10 % till 26 % i en annan. 

Ekonomi 

Gymnasienämnden helårsprognos är en budget i balans. Dock finns det både över- och underskott i 
verksamheterna. 

Nämndens betalningsansvar för alla Ystads kommuns gymnasieelever beräknas gå med ett underskott på 
1,5 mkr. Detta beror på att kommunen har betydligt fler elever som läser en gymnasieutbildning än 
budgeterat vilket ger ett underskott på 3 mkr. Samtidigt har gymnasiesärskolan en större intäkt än beräknat 
vilket ger ett överskott på 1,5 mkr. 

Ystad Gymnasium har en helårsprognos på ett överskott av 1,5 mkr. 

Forum Ystad har en helårsprognos på en budget i balans. Dock finns det stor osäkerhet kring exempelvis 
antalet uppnådda platser inom yrkes-vux då antalet elever inte når upp till den volym som budgeterats. 

Framtid 

Ystad Gymnasium har en ambition att fortsätta sin utveckling både gällande resultatförbättring och 
elevökning. För att lyckas med detta kommer utbildningsinsatser att genomföras för pedagoger under 
hösten. Om Ystad Gymnasium ska kunna öka elevunderlaget ytterligare, måste ett investeringsutrymme för 
nya lokaler skapas. 

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

Förhoppningsvis kommer gymnasiesärskolan att byggas ut. Ekonomiska medel finns, men 
bygglovsprocessen har stoppats med hänvisning till arkitektoniska undersökningar. 

Under tredje tertialet kommer en administrativ chef att anställas. Detta för att avlasta skolledare och andra 
chefer så att dessa kan fokusera på sina kärnuppgifter. Exempelvis kommer vår utvecklingschef att mer 
kunna fokusera på utveckling istället för rent administrativa uppgifter. 

Intern kontroll 

Inga avvikelser kring kontrollpunkterna har funnits. 
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Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Utveckla samverkansformer mellan 
gymnasieskola, 
vuxenutbildning/arbetsmarknadsenh
et samt näringsliv 

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

  

Kulturgarantin ska finnas på Ystad 
Gymnasium 

Alla elever är inbokade på en 
kulturupplevelse under hösten 
2018. 

  

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 

Aktivitet 1:Analys av den ogiltiga 
frånvaron har skett klassvis och 
den har minskat till 2,8% för de 
nationella programmen. Arbetet 
fortsätter under läsåret 2018/19 
för att ytterligare minska den 
ogiltiga frånvaron. 

Aktivitet 2: Under vårterminen 
2018 var den genomförda 
undervisningen 94% på 
nationella program på Ystad 
Gymnasium. En anledning till de 
högre siffrorna kan vara att 
personalen har blivit bättre på att 
rapportera lektionerna på rätt sätt 
och också blivit medvetna om 
vikten av den garanterade 
undervisningstiden. Fortsatt 
uppföljning får ske under läsåret 
2018/2019. 

Aktivitet 3: 

Skolbiblioteket tillsammans med 
skolledningen planerar att ta fram 
en handlingsplan för samverkan 
mellan skolbibliotekarier och 
undervisande lärare där olika 
pedagogiska aktiviteter planeras 
in för samtliga klasser i respektive 
årskurs. Ett planeringsmöte är 
inplanerat under 
augusti/september 2018. 

Biblioteksintroduktion för elever 
i årskurs 1 planeras för ht 2018. 
Eleverna lär känna 
bibliotekspersonalen då de 
hämtar ut sina läromedel via 
läromedelscentralen under de 
första skolveckorna på läsåret. 
Under våren har det genomförts 
lektioner i "näthat och lagprat", 
övningar och samtal kring juridik 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

på nätet tillsammans med 
undervisande lärare och i vissa 
fall EHT. Detta har genomförts 
på vissa program och i vissa 
årskurser och planeras fortsätta 
under höstterminen 2018. 

Specifika insatser har gjorts 
utifrån olika programs behov, 
exempelvis informationssökning, 
bokprat, bokrekommendationer, 
källvärdering och visning av 
databaser. 

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

"Ung sluss" har fått ett bredare 
uppdrag och omfattar nu alla 
som står långt ifrån studier eller 
arbetsmarknad. Detta projekt 
kallas nu "Arena för arbete" och 
är finansierat via Finsam under 
2018. 

Under hösten planeras 
jobbsökarverkstad, där klienterna 
får hjälp att formulera cv, 
jobbansökningar och liknande. 

Det finns ett ökat fokus på att få 
SFI-elever i arbete och detta sker 
i samarbete mellan 
arbetsförmedling, 
vuxenutbildning och 
socialförvaltning i Ystad och 
kranskommunerna. 

Det planeras också ett 
entreprenörsspår inom yrkes-SFI, 
där klienterna får hjälp och 
möjlighet att starta egen 
verksamhet. 
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

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

Elevnivå: Gemensamma 
friluftsdagar och andra liknande 
aktiviteter har genomförts. 
Elevsamtal och föreläsningar har 
genomförts gällande värdegrund, 
demokrati och integration. 

Personalnivå: Hälsoaktiviteter 
och inspirationsföreläsningar. 
Elevernas lärande har fokuserats. 
Handledning och 
programutveckling har 
genomförts. 
Arbetsmiljörelaterade 
utbildningar har också 
förekommit. 

  

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. 

Aktivitet 1: Gemensam 
personalplanering gjordes 
tillsammans med BUN inför nytt 
läsår. Lokalt på Ystad 
Gymnasium finns behov av 
yrkeslärare och 
fortbildningsinsatser kring 
språkinriktad undervisning. 

Det behövs en långsiktig 
planering gällande personal till 
introduktionsprogrammen. 

Även elevhälsan och 
administrationen behöver på sikt 
förstärkas. 

Aktivitet 2: Trivselaktiviteter har 
genomförts på de olika områdena 
utifrån resp. chefs planering. 
Inför julen är ett gemensamt 
julbord planerat. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
är en stödjande miljö för hälsa. 

Likabehandlingsenkäten är 
genomförd under vt-18 och 
analys och revidering av 
handlingsplanen genomförs 
under hösten. Drogpolicyn är 
under revidering i BUSO-grupp. 
Fortsatta utbildningsinsatser 
inom näthat och lagprat samt 
genomförande av LIV-aktiviteter. 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Arbetsmiljöveckor har planerats 
och genomförs under hösten. 
Fortsatt samarbete med EHT för 
att främja arbetsmiljö, 
utvecklingsarbete och 
likabehandling. 

Verksamheten arbetar mot en mer 
miljövänlig grundsyn. 

Arbetet med certifiering pågår 
och överlämnande av 
handlingsplaner och 
inloggningsuppgifter till Grön 
Flagg har skett i augusti mellan 
tidigare ansvarig biträdande 
rektor Björn Bingåker till utsedd 
ansvarig Håkan Persson, 
utvecklingschef. Kontakt har 
etablerats med elevstödjaren på 
Österport för att samverkan ska 
kunna ske med skolrådet i frågor 
som rör Grön flagg. 

  

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. 

Uppföljning sker månadsvis med 
ansvarig ekonom för Ystad 
Gymnasium och det ekonomiska 
utfallet diskuteras på 
förekommande APT inom 
respektive arbetsgrupp. 

  

Personal 

  

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Antal 
gymnasieelever 
folkbokförda i 
Ystads kommun 911 961 930 980 
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Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Gymnasieverksamhet -60,2 -69,2 -126,1 -127,6 -1,5 

-varav Ystad 
gymnasium 16,3 15,2 0,0 1,5 1,5 

Vuxenutbildning och 
arbetsmarknad -10,8 -9,3 -17,6 -17,6 0,0 

Summa -71,0 -78,5 -143,7 -143,7 0,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Undervisnings- och 
IT-utrustning -2,2 -2,5 -2,5 0,0 

Skolrestaurangen -0,1 -0,7 -0,7 0,0 

Datorer -5,6 -9,0 -9,0 0,0 

Summa -7,9 -12,2 -12,2 0,0 
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9 Myndighetsnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 3,8 5,8 4,8 8,2 

Kostnader -5,2 -5,2 -8,1 -8,1 

(varav kapitaltjänst)     

Summa -1,4 0,6 -3,3 0,1 

Verksamhet 

Antalet inkommande ärenden har varit fortsatt högt och det råder stor efterfrågan på myndighetsnämndens 
tjänster. Under perioden januari till augusti inkom 380 bygglovsansökningar, inklusive marklov och 
rivningslov, 11 ärenden om förhandsbesked samt 78 anmälningsärenden (eldstad, bygglovsbefriade åtgärder, 
ändring av ventilation, ändring av bärande konstruktion och rivningsanmälan). Sammanlagt 315 bygglov har 
beviljats, dessa möjliggör bland annat 136 lägenheter i enbostadshus och 100 lägenheter i flerbostadshus. 

Antal beviljade anmälningar är 61. Flertalet har fått tekniskt samråd inom tio dagar efter det att de har begärt 
det. Totalt 287 slutbesked har beviljats, bland annat medger de 94 nya bostäder. 

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

När ytterligare en handläggare började i slutet av februari fick enheten möjlighet att börja arbeta på ett annat 
sätt under ärendegenomgången, vilket på sikt kommer att korta handläggningstiden. Verksamheten arbetar 
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 och för att korta 
handläggningstiderna. Bygglovsenheten har påverkats positivt av att ta in två sommarjobbare, en 
gymnasieelev som utfört rutinarbete och en LIA-studerande som avlastat i expeditionen och i 
handläggningen. 

En omfattande kulturmiljöinventering är gjord inom Ystad, ett bra stöd för bygglovsenheten under 
handläggning av ärenden samt information till medborgarna. Nästa steg blir att göra inventeringen mer 
synlig och transparent för medborgarna. 

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

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

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

Trafikärenden har under tertial 2 hanterat 78 trafikärenden i myndighetsnämnden varav 50 lokala 
trafikföreskrifter och 23 föreskrifter. Därtill har 166 tillfälliga lokala trafikföreskrifter beslutats på delegation. 

Strandskyddsärenden Inga ansökningar om strandskyddsdispens för nämnden att besluta om har handlagts 
under perioden. Tolv samråd för strandskydd har handlagts för beslut i delegation. 
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Ekonomi 

Kostnaderna för både den politiska verksamheten och bygglovsverksamheten följer budget. Intäkterna för 
bygglovsverksamheten är mycket högre än budgeterat vilket beror på högre tillströmning av ärenden under 
året. Bygglovsärenden har också varit för större byggprojekt än tidigare år vilket ger större intäkter. Högre 
intäkter beror också på att enheten hunnit med eftersatt tillsyn som genererat intäkter i form av 
sanktionsavgifter. Intäkter i form av sanktionsavgifter för 1,4 mkr utgör kostnader för andra delar av 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. 

Prognosen för helåret är ett överskott om 3,4 mkr. 

Framtid 

Under det kommande året förväntas bostadsbehovet vara osedvanligt högt, vilket innebär att antalet ärenden 
och ärendens storlek kommer öka. Den stora utmaningen för kommunen blir att klara bostadbehovet 
genom att effektivisera varje led i processen, där bygglovsprövningen är en del. Det långsiktiga målet är en 
helt digital bygglovsprocess, från ansökan till beslut och expediering. För att uppnå målet krävs ett 
modernare ärendehanteringssystem med en tillhörande e-tjänst, ett digitalt ritningsarkiv samt ett e-arkiv. 
Bygglovsenheten är i stort behov av att anpassa sig till utvecklingen av den digitalisering som pågår i 
samhället. 

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

Under 2018 kommer enheten att handlägga ärenden för flera större byggnationer och verksamheter. 
Parallellt med det fortsätter antalet ärenden rörande om- och tillbyggnader av småhus att inkomma. Det är 
av största vikt för bygglovsenheten att ny personal introduceras väl i arbetsuppgifterna och att 
kärnverksamheten med lov-, kontroll och tillsynsärenden prioriteras. Genom ändringar i plan- och 
bygglagen 1 januari 2019 införs ett system med avgiftsreduktion när tidsfristen för beslut i ärenden om lov 
och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. Förslaget syftar till att skapa incitament för 
att följa de tidsfrister som gäller för beslut. Det fortsätter att vara en svår utmaning att minska 
handläggningstiderna samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet. 

Intern kontroll 

Myndighetsnämnden har tre kontrollpunkter inom intern kontroll, samtliga av dessa kommer att redovisas 
till myndighetsnämnden i september. 

1. Nybyggnadskartors kvalitet och den risk för bygglovsbeslut fattade på bristfälligt underlag 
2. Underbemanning i förhållande till uppdrag inom bygglov 
3. Datasäkerhet enligt dataskyddsförordningen 

Måluppfyllnad  

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Främja och verka för det 
bostadspolitiska målet. 

Nämnden verkar för 
bostadsbyggande och följer upp 
för att kunna ge kommunen god 
kännedom hur 
bostadsförsörjningen utvecklas. I 
samband med kommunens 
ansökan om 2018 års statsbidrag 
för ökat bostadsbyggande 
sammanställdes att 131 bostäder 
hade beviljats startbesked august 
2017 - juli 2018. 
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Bygglovsenheten ska ha en rationell 
och effektiv bygglovshantering. 

Handläggning sker enligt en 
fastställd och säker process. 
Åtgärder, t ex i form av nya 
praktiska rutiner, för att 
möjliggöra en rationell 
bygglovshantering har införts och 
resultat märks redan även om det 
än finns eftersläpningar. 

  

Antalet ärendet som kräver 
kompletteringar ska minska jämfört 
med 2017 

Åtgärder för att kompletteringar 
ska minska införs successivt, 
bland annat informationsinsatser 
och tydliggörande på hemsidan så 
det ska vara lätt att göra rätt, 
vilket bedöms ge gott resultat. 
Kartlager ses över så 
handläggningen ska gå lättare och 
därmed snabbare bedömning om 
ärenden är kompletta. 

  

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

Med full bemanning på 
bygglovsenheten och god dialog 
med exploateringssidan 
informeras nu i tidigt skede av 
större exploateringar om 
processer och regelverk. I vissa 
större projekt deltar en 
bygglovshandläggare i tidig 
dialog. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Förarbete i projektform med 
andra kommuner pågår för att 
successivt kunna utveckla digital 
handläggning och underlätta för 
införande av e-tjänst. 
Undersökning av ett nytt 
ärendehanteringssystem har 
inletts för att kunna ställa 
korrekta krav vid kommande 
upphandling. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Samordning vid komplexa 
ärenden har skett enligt plan. Det 
är fortsatt god dialog och gott 
samarbete med tjänstemännen på 
näringslivs- och 
marknadsenheten. Genom att ta 
emot LIA-praktikant och 
sommarjobbare bidrar 
bygglovsenheten till att på sikt få 
unga vuxna i arbete. 
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Nämnden ska arbeta med förbättrad 
service och bemötande inom 
förvaltningens verksamhetsområden 

Kontinuerlig dialog om 
bemötande och god service pågår 
som en lärande organisation. 
Tidiga kontroller utifrån 
stödchecklistor gör det lättare att 
minimera irritationer om att 
sökande sent får besked om 
brister. 

  

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

Tillsynsärenden handläggs utifrån 
framtagen tillsynsplan. Samtliga 
ärenden påbörjas nu inom utsatt 
tid och leder ofta till rättelse 
snarare än utdömande av 
sanktionsavgift. 

  

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Kompetensplaner upprättas, 
handlingsplan för att komma 
tillrätta med frisknärvaro 
tillämpas och arbetsmiljöfrågor 
lyfts regelbundet. Rutiner för att 
arbeta hemifrån och om Hot och 
våld har tagits fram efter 
önskemål. Att åtgärderna ger 
resultat visa det positiva resultatet 
av medarbetarundersökningen. 
Förvaltningens handlingsplan 
efter medarbetarundersökningen 
delges nämnden i september. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Nämnden ska hantera 
strandskyddsärenden på ett 
rättssäkert och effektivt sätt. 

Strandskyddsärenden handläggs 
rättsäkert och effektivt och 
eventuella dispenser beslutas av 
nämnden. 

  

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

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

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Antalet inkommande 
ansökningar om bygglov är 
fortsatt god och några stora 
ansökningar om bygglov har 
beviljats under tertial 2. 
Införandet av de nya 
bygglovsbefriade åtgärderna 
kräver både löpande 
informationsinsatser och 
plantolkningar från 
bygglovsenheten vilket gör att 
tillgängligheten och servicen till 
medborgarna tar mer 
granskningstid i anspråk utan att 
intäkter ökar. Arbetet att se över 
taxan utifrån nytt förslag från 
SKL har påbörjats. 

  

Personal 

 

Frisknärvaron gäller för hela stadsbyggnadsavdelningen. 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Antal bygglov 414 315 500 500 

Antal samråd 222 143 200 200 

Antal anmälan 110 61 150 150 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

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

Bygglovsverksamhet -1,1 0,8 -2,9 0,5 3,4 

Summa -1,4 0,6 -3,3 0,1 3,4 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

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

Summa 0,0 -0,4 0,0 0,4 
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10  Samhällsbyggnadsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 330,9 350,0 511,2 516,0 

Kostnader -371,8 -393,1 -576,7 -580,0 

(varav kapitaltjänst) (-88,9) (-92,6) (-139,5) (-139,5) 

Summa -40,9 -43,1 -65,5 -64,0 

Verksamhet 

Administration och utveckling Nämnden har beslutat om reviderad delegationsordning. Nya rutiner för 
att klara dataskyddsförordningen har införts. Handlingsplan för heltid som norm har tagits fram liksom 
handlingsplan som följd av medarbetarundersökning. Riktlinjer för bostadsförsörjning har antagits av 
kommunfullmäktige. Målbilden för det mellankommunala utvecklingsprojektet Ystad som regional kärna 
fastställdes i april. Som del i det kommunövergripande projektet Hamnstaden från idé till genomförande, arbetar 
förvaltningen med planering, marktillgänglighet, hamnens utveckling på sikt, kommunikation och 
hållbarhetsambitioner. 

Stadsbyggnad Arbete med ett flertal detaljplaner pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Sedan 
årsskiftet har sju detaljplaner antagits; Mejeriet 7 och 8, Vrakbåten 1, Glemminge 39:6 (skolan), Herrestad 
3:1, områdesbestämmelser för Peppinge-Kåseberga, ÄDp Neutronen 1 och ÄDp Nybrostrand 19:10. 
Tillsammans innehåller dessa möjlighet för ca 150 bostäder. Planförslaget för Södra Hedeskoga har varit på 
samråd och planförslaget för Daggkåpan har varit på granskning. Planprogrammet för Hamnstaden har varit 
på samråd. 

Fastighet Byggnation av nytt LSS-boende i Nybrostrand pågår och projektering av förskola och F-6-skola 
Källan pågår. Industritomtförsäljningen i Öja beräknas kunna påbörjas under hösten. Exploatering och 
markupplåtelse pågår i Trädgårdsstaden och i Nybrostrand. Delar av det markområde som hamnen 
arrenderat har tagits över. 

Tekniska Den fina sommaren har medfört mycket arbete för gatu- och trafikenheten med många besökare 
till stränderna och staden. På grund av mycket nederbörd under våren har en del anläggningsarbete på 
parkenheten fått skjutas fram i tid. Under sommaren har det bedrivits normalunderhåll med fokus på 
vattning. VA-enheten har under våren färdigställt brunnarna i Stora Herrestad vattentäkt samt 
sammankopplingen till Nedraby vattenverk. Vattentäkten är en central del av 
dricksvattenförsörjningsystemet och reservvattenfrågan är nu löst. Förbrukningsrekord slogs denna torra 
och varma sommar. Som ett resultat av VA-enhetens långsiktiga planering för en säker 
dricksvattenförsörjning och genomförda investeringar i vattenverk och vattentäkter kunde det ökade 
behovet av vatten pga värmen tillgodoses utan problem. Ett underlag för beslut avseende framtida 
insamlingssystem för en- och tvåfamiljshushåll är nu på väg till kommunfullmäktige. 

Kost- och lokalvård Den varma sommaren gav extremtemperaturer i kök och för lokalvårdspersonalen det 
har varit tufft att arbeta i sommar. Ugnar, kokgrytor och diskmaskiner som alstrar hög värme, tillsammans 
med hög utomhustemperatur, påverkar inomhusklimatet. Avdelningens budget täcker inte verksamhetens 
kostnader när livsmedelspriser stiger, det är en kvalitetsfråga att fortsätta köpa svenska produkter. 
Matsvinnen ligger på låg nivå i jämförelse med övriga SYSAV kommuner men det finns mer att göra 
tillsammans med våra matgäster. Kostenheten minskar ekolgiska inköp vilket påverkar utfallet positivt men 
är negativt för kommunens miljömål. Kaffe, the och bananer köps som Fair trade. 

Ekonomi 

Helårsprognosen för samhällsbyggnadsnämnden visar på ett överskott på 1,5 mkr bland annat till följd av 
planintäkter. I överskottet ingår reavinst på 0,7 mkr för försäljning av tre fastigheter i Öja; 
16:35, 16:36, 16:37. I resultatet ingår inte de taxefinansierade verksamheternas överskott. 

Administration och utveckling prognostiserar för ett överskott på totalt 1,6 mkr. Förvaltningen håller igen 
på centrala kostnader för utveckling för att klara budget när underskott hotar. Kostnader för konsultstöd 
för pris- och avtalsmodell för kostverksamheten har reserverats. Kollektivtrafik, med kostnader för tillköp 
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och seniortrafik, bedöms ge lite överskott. Den politiska verksamheten har en budget i balans. 

Stadsbyggnad prognostiserar ett överskott på 3,3 mkr. Plan-, kart- och mätintäkter i samband med beviljade 
bygglov har varit stora under året. Återstående budget för planprogram Hamnstaden kommer att användas 
för att revidera handlingar och för kompletterande undersökningar. 

Fastighet prognostiserar ett underskott på 2,0 mkr inklusive reavinst. Fastighets internbudget byggde på en 
risk eftersom underhåll var budgeterat i underkant. Avdelningen har haft höga kostnader för snöröjning, 
underhåll och muddring samt för myndighetskrav som obligatorisk ventilationskontroll. En intäkt av 
engångskaraktär gällande återbetalning av fastighetsskatt på 2,4 mkr har bidragit till ett mindre underskott. 

Tekniska prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr.  Sanktionsavgifter till myndighetsnämnden ger ett 
underskott på 1,3 mkr. Den snörika vintern har gjort att kostnaderna för vinterväghållning överstigit budget 
med 1,3 mkr. Återhållsamhet inom den skattefinansierade verksamheten gör att det totala underskottet inte 
blir större. Avfalls prognos för helår är 0,5 mkr. Intäkterna är svårbedömda eftersom kunderna erbjudits 
miljörabatt i etapper. Sista etappen av matavfallsinsamling påbörjas i september. Kvarvarande medel i 
fonden var vid årsskiftet 0,1 mkr. Vatten och avlopp prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr. Mycket vatten 
har producerats i sommar men vattenavläsning sker löpande så effekten kan dröja. Kvarvarande medel i 
fonden var vid årsskiftet 2,2 mkr. 

Kost- och lokalvård prognostiserar ett utfall i linje med budget. För att klara budget i balans med stigande 
livsmedelspriser och kostnader för samordnad varudistribution håller avdelningen igen där det är möjligt, 
genom att minimera vikarietillsättning och genom att minska inköp av ekologisk mat. 

Framtid 

Administration och utveckling Politiskt förankrad exploateringsprocess och en ny investeringsprocess 
som möjliggör framförhållning för en kommun i tillväxt behöver tas fram i samarbete med 
ekonomiavdelningen - inte minst för att säkra processerna när projekt Hamnstaden går vidare till nästa fas 
efter planprogram. 

Stadsbyggnad fortsätter arbetet med prioriterade planer. Planprogrammet för Hamnstaden kommer 
bearbetas under hösten och förslaget revideras. Detaljplanen för Västra Sjöstaden etapp 3 förväntas kunna 
skickas på granskning inom kort. Detaljplanen för Daggkåpan kommer förhoppningsvis kunna antas under 
hösten. Översiktsplanen beräknas skickas på samråd. 

Fastighet Upphandling av tillfälliga lokaler för skolor pågår som ett sätt att akut lösa de 
lokalförsörjningsbehov som det ökade barnantalet för med sig. Under hösten påbörjas försäljning av 21 
fribyggartomter i Nybrostrand. 

Tekniska Många gatuträd i kommunen har dåliga förutsättningar och den extrema torkan under sommaren 
har förvärrat situationen ytterligare. På sikt kommer därför många gatuträd att behöva bytas ut. Flera projekt 
och insatser enligt vattenplanen planeras att genomföras. Det strategiska arbetet avseende utvecklingen av 
Glemmingebro vattenverk fortsätter för att kunna leverera dricksvatten till Löderups strandbad denna gör 
det också möjligt med vattenleverans till Simrishamns kommun. Från september erbjuder Avfallsenheten 
matavfallsinsamling i hela kommunen. En regional avfallsplan som sträcker sig över tio år och är gemensam 
för de 14 ägarkommunerna i Sysavregionen ger möjlighet att få en långsiktighet i det strategiska arbetet. 

Kost- och lokalvård Arbete med ta fram en transparant pris- och avtalsmodell har startats upp av Serkon 
och sker tillsammans med nyckelpersoner från köpande förvaltningar. Oklart än om en modell som kan 
tillämpas 2019 hinner tas fram. Handlingsplan för extremsommarvärme behöver tas fram. 

Intern kontroll 

Uppföljning görs utifrån nämndens internkontrollplan. Planen innehåller sex internkontollpunkter varav 
fem ska följas upp vid tertial 2: 

1. Inköp av stödfunktioner för tekniska. 
2. Skador på fastighetsbeståndet till följd av extremväder. 
3. Svårigheter att bemanna vid vakanser på kost. 
4. Ledtider på detaljplan (följs endast upp vid bokslut) 
5. Datasäkerhet. 
6. Vidaredebitering av kostnader för extra teknisk säkerhet. 
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Uppföljningen redovisas för nämnden i september. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Totalt finns planberedskap för 
drygt 1 100 bostäder (räknat från 
lagakraft detaljplan till 
startbesked lämnats). Hittills i år 
har detaljplaner för cirka nya 150 
bostäder antagits vilket rimligtvis 
ökar planberedskapen mer än vad 
som byggs. Markarbeten och 
kommunal markförsäljning som 
möjliggör bostäder pågår i 
Nybrostrand, Västra Sjöstaden 
och Trädgårdsstaden. Samlat har 
alla pågående plan- och 
exploateringsprojekt redovisats 
för nämnden i april och redovisas 
igen i september. Riktlinjer för 
bostadsförsörjning har antagits av 
kommunfullmäktige. Arbete med 
att införa e-tjänst för tomtkö 
pågår. 

  

Arbeta för en utveckling av Ystads 
hamn och Hamnstaden 

Planprogram hamnstaden har 
varit på samråd i april-maj 2018 
och inkomna yttranden har 
sammanställs. Förslaget bearbetas 
vidare främst utifrån aspekter på 
friytor och trafiksystem, eftersom 
planillustrationen till viss del 
kommer revideras behöver även 
risk- och bulleranalyser 
uppdateras. En del texter 
behöver också utvecklas. Några 
inkomna synpunkter är av 
kommunövergripande karaktär 
och kan inte hanteras inom 
ramen för planprogrammet. 
Delar av de markområden som 
arrenderats av hamnen har 
återlämnats till kommunens 
ansvar. Det övergripande 
genomförandeprojektet behöver 
under hösten fokusera på 
finansieringsfrågor, 
kommunicering och 
hållbarhetsambitioner. 

  

Tillgängliggöra och främja 
utveckling av besöksnäringen i 
Kåseberga 

Flera frågor som främjar 
utveckling i Kåseberga pågår. En 
övergripande framtida struktur 
för byns centrala delar har tagits 
fram och kommer användas som 
underlag för översiktsplan och 
detaljplaner. Införande av 
betalparkering har 
kostnadsbedömts och bygglov 
för parkering ska prövas. 
Skånetrafiken undersöker 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

kostnader för ökad 
kollektivtillgänglighet. Planarbetet 
för Ebbas gård inleds under 
hösten, parallellt kommer 
säljsmaterial arbetas fram. 
Projektering av ny 
servicebyggnad på hamnplan 
pågår. 

Erbjuda handelsmark och tillgodose 
behovet av industrimark för nya 
etableringar. 

Arbetet pågår enligt plan. 
Infrastrukturen i Öja 
industriområde är nästan 
färdigutbyggd, nya tomtpriser är 
antagna och 
industritomtförsäljning beräknas 
kunna påbörjas i höst med 3d-
modell som stöd. För effektiv 
infrastruktur kommer 
detaljplanen ändras i mindre 
delar. Förstudier har inletts för 
att eventuellt möjliggöra 
ytterligare verksamhetsmark vid 
Malmörondellen, rapport från de 
arkeologiska undersökningarna 
kommer i höst. 

  

Upprätthålla ett funktionellt och 
säkert trafiksystem i alla kommunens 
tätorter 

Arbetet pågår på både strategisk 
och genomförandeinriktad nivå. 
Trafikstrategin för kommunen 
planeras att skickas på remiss 
under hösten. Arbete med 
trafikprogram Glemmingebro 
pågår och ny asfaltplan är 
framtagen. Utredningar för att 
tydliggöra behoven för bättre 
framkomlighet på Dragongatan 
görs inom ramen för olika 
samverkansprojekt. Projektering 
inför ombyggnation av 
Källesjövägen är klar och 
entreprenaden startar under 
hösten, Regementsgatans 
ombyggnad pågår och 
Oskarsgatans parkering har 
öppnat. 

  

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

Strategin för konstnärlig 
gestaltning kommer att tillämpas i 
kommande investeringsprojekt. 
För projekt som byggs i år hade 
projektering och kalkyler gjorts 
innan handlingsplanen för hur 
strategin ska tillämpats var klar, 
varför strategin inte tillämpas för 
exploateringarna i 
Trädgårdsstaden och 
Nybrostrand. I projekt "Källan" 
som projekteras under året 
kommer strategin att tillämpas. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Direktdialog med 
kommuninvånare görs inom 
ramen för Fokus byarna-
projektet, samverkansmöten med 
byalagsråd, tillgänglighetsråd och 
pensionärsråd samt genom 
möten med ungdomsfullmäktiges 
SAM-grupp enligt plan. I maj 
hölls byavandringar med 11 byar 
och resultatet av dessa 
sammanställs och kommer att 
kommuniceras med byalagsrådet. 
Under sommaren har arbetet 
med Fokusby Kåseberga inletts. 
Åtgärder inom ramen för fokus 
byarna har beviljats för tre byar; 
Stora Herrestad, Nybrostrand 
och Köpingebro. Åtgärderna 
avses genomföras under året. 
Ansökningar inför 2019 hanteras 
till hösten. 

  

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

Förvaltningens arbete med 
översiktsplan och strategiska 
processer - såväl översiktsplan 
för kommunen Ystad som 
Trafikstrategi - drivs vidare som 
planerat med sikte på samråd 
respektive remiss under hösten. 
Resurser räcker däremot inte för 
att under året prioritera arbetet 
med Rekreations- och 
grönstrukturprogram. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

Såväl stadsbyggnad som tekniska 
och fastighet initierar och deltar 
på möten om komplexa 
företagsärenden efter behov för 
att samlat kunna stödja företagare 
i deras kontakter med kommunen 
och möjliggöra smidiga 
processer. Planarbetet för 
Stortorget och möjliga 
permanenta uteserveringar måste 
skjutas fram på grund av 
vakanser på planenheten under 
hösten. 

  

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

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

  



Delårsrapport tertial 2 2018 81(95) 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

jordägare. I sommar fick 28 
ungdomar praktik inom 
förvaltningen. 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Bygga ut VA på landsbygden enligt 
beslutad prioritering i vattenplanen. 

Första området som byggts klart 
är Öja by m fl som omfattar 
totalt 79 fastigheter. Planering 
och projektering i Bjäresjö och 
Hunnestad påbörjas under 
oktober 2018. VA-utbyggnaden 
omfattar aktiva dialoginsatser och 
rådgivning. 

  

Arbeta kontinuerligt med förbättrad 
service och bemötande 

Satsningar för att underlätta 
service, och på sikt möjliggöra 
mer e-tjänster, görs genom 
förbättrad kartportal, databaser 
och interna utbildningsinsatser. 
Arbete pågår med att göra 
samrådet om kommunens nya 
översiktsplan digitalt och ett 
digitalt bostads-, adress- och 
lägenhetsregister testas. 

Levande diskussion pågår om 
bemötande på verksamheterna. 
Kommunens värdegrund har inte 
implementerats i så hög 
utsträckning än eftersom 
workshoptillfällena som erbjudits 
blivit fullbokade. 

  

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

Kvalitetsgruppen för hållbar mat 
träffas regelbundet. Tillsammans 
med skola analyseras resultaten 
från Skolmat Sverige enkäten och 
eventuella åtgärder till respektive 
skolas resultat tas fram. 
Samarbetet med social omsorg 
om måltider för äldre fortlöper 
utifrån den gemensamt framtagna 
handlingsplanen. 

  

  

  

  

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

Stadsmiljögruppen träffas 
regelbundet för att samordna 
åtgärder i det offentliga rummet, 
däremot har inte färdigställande 
av stadsmiljöprogram kunnat 
prioriteras än. Fontänernas vatten 
har utretts och konsult för 
åtgärder upphandlas. 
Förvaltningsansvar för olika ytor 
har tydliggjorts. Projektet om att 
använda tång som resurs pågår 
men med vissa omtag och 
fördröjningar. 
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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 

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

Samtliga enheter och avdelningar 
har tagit fram handlingsplaner 
efter medarbetarenkät. 
Förvaltningens samlade 
handlingsplan färdigställdes i juni 
och delges nämnden som 
information i september. Tidigare 
framtagna handlingsplaner, t ex 
för friskvård, tillämpas. 
Förvaltningens största 
utvecklingsutmaning är att 
arbetsbelastningen är hög och tid 
för proaktiva insatser saknas. 

  

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. 

Arbete för hållbart resande och 
fossilfria fordon pågår på flera 
håll - genom 
kollektivtrafiksatsningar och 
successiv övergång till HVO-
bränsle eller el för fordons 
framdrift. Hur framgångsrika 
olika satsningar är följs upp vid 
bokslutet. 

  

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

På grund av att befintlig 
prismodell inte tar höjd för 
kostnadsökningar köper enheten 
inte in ekologiska livsmedel och 
når därmed inte målet om 
ekologisk andel. 

Enheten arbetar aktivt med att 
ytterligare minska matsvinnet, 
bibehåller servering av 
klimatsmarta måltider och köper 
närproducerat i möjligaste mån, 
vilket bidrar till kommunens 
hållbarhetsmål. Kaffe, the och 
bananer köps in som Fair Trade. 

  

Kommunens vattentäkter ska ha ett 
långsiktigt skydd 

Förslag till ny utbredning av 
vattenskyddsområden för 
kommunens tre vattentäkter tas 
upp för beslut i november, sedan 
ska länsstyrelsen fastställa 
förslaget. Kapacitetsbedömningar 
för vattentäkter i kommunens 
östra delar pågår, som ett 
underlag till att säkerställa 
Löderups strandbads framtida 
anslutning till kommunalt 
vattennät. Upphandling av stöd 
för dagvattenstrategi planeras för 
hösten. Två nya brunnar har 
kopplats på Glemmingebro 
vattenverk. 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

I det pågående arbetet med 
översiktsplan för kommunen 
Ystad är avvägningen mellan 
olika allmänna intressen och 
framtida hållbar markanvändning 
en viktig del. Upphandling av 
skyfallskartering görs till hösten. 
Med klimatförändringar och 
framtida ökad frekvens av 
extremväder behöver skyfall, 
liksom stigande havsnivåer, än 
mer beaktas i planering och 
beslut. 

  

Utveckla Ystads gröna strukturer och 
rekreationsvärden 

Arbetet med att ta fram ett 
rekreations- och 
grönstrukturprogram har inte 
kunnat prioriteras i förhållande 
till pågående investerings- och 
exploateringsprojekt. Ett 
planeringsunderlag om camping 
och husbilsuppställningar har 
tagits fram som ett underlag till 
översiktsplanearbetet. Medel för 
kulturmiljöprogram har äskats av 
myndighetsnämnden och 
beviljats till år 2022. 

  

Tillhanda hålla fastigheter för 
kommunens verksamheter samt 
förvalta och vårda kommunens 
lokaler. 

Ystadstandarden för t ex 
materialval i kommunens lokaler 
tillämpas kontinuerligt. Lokalerna 
vårdas med det certifierade 
kemikaliedoseringssystem som 
lokalvårdsenheten tagit fram. En 
beskrivning av tillgängligheten till 
kommunens samlingslokaler har 
gjorts, och finns nu på ystad.se. 

  

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

Förvaltningens arbete för att 
minimera avfall och öka 
avfallsåtervinning pågår på olika 
nivåer. Framtida flerkärlssystem 
och hushållsnära 
insamlingssystem har utretts och 
överlämnats till 
kommunfullmäktige för beslut. 
Snart kan matavfallinsamling 
erbjudas i kommunens alla delar. 
Olika beteendeförändrande 
kommunikationsprojekt 
genomförs för att minimera 
nedskräpning. 

  

Främja rekreation, spontanlek och 
cykelanvändandet i Ystad 

För att främja rekreation och 
som underlag för framtida 
satsningar tas ett lekplatsprogram 
fram och planering pågår för att 
renovera två 
spontanidrottsplatser. Cykelvägen 
mellan Sövestad och Hedskoga 
byggs och cykelvägen längs 
Kristianstadsvägen är klar. En 
förstudie inför planerade 
utbyggnader av nya cykelvägar i 
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Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Ystad är upphandlad och ska 
starta under hösten. Utredning 
för tillfällig lösning av tillgängligt 
havsbad pågår. 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

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

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

  

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

Arbetet med att se över 
internhyresmodell pågår och 
beräknas vara klart till årsskiftet. 
Kostdataprogrammet Hantera 
har köpts in för att kunna följa 
upp kostinköp effektivare och på 
sikt kunna spåra vad som är 
kostnadsdrivande och olika 
målvärden. Arbetet med att ta 
fram en ny prismodell och avtal 
för kostverksamheten har inletts 
tillsammans med konsult, än 
oklart om en modell som kan 
tillämpas 2019 hinner tas fram. 

  

Energianvändningen i det 
kommunala fastighetsbeståndet ska 
minska 

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

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Fastighet     

Fastighetsunderhåll 
kr/kvm 130 * 150 150 

Mediaförsörjnng 
kr/kvm (el, vatten och 
värme) 131 * 139 139 

Mark- och exploatering 
bostäder     

Tecknade köpeavtal 
privatperson 13 2 20 15 

Markanvisning exploatör 
(uppges i antal bostäder) 108 65 50 85 

Exploatering 
verksamheter     

Industri-/handelsmark 11 700 0 15 000 15 000 

Stadsbyggnad     

Antal antagna/ 
godkända detaljplaner 8 7 8 10 

Antal godkända 
översiktsplaner/ 
fördjupade 0 0 - 0 

Antal pågående 
detaljplaner 22 20 25 24 

Antal program 1 0 2 2 

Antal 
förrättningsförberedelser 13 8 15 15 

Antal husutsättningar 128 45 50 75 

Antal grundkartor 5 1 8 3 

Antal nybyggnadskartor 118 68 80 100 

Antal bostäder i 
planberedskap  1 100 300 1 150 

Avfallverksamhet     
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Mängd brännbart 
hushållsavfall, ton 7 006 * 7 200 7 200 

Mängd brännbart 
hushållsavfall, kg/inv 238 * 244 244 

Mängd matavfall, ton 1 171 * 1 200 1 200 

Vatten- och avlopp 
verksamhet  *   

Antal kbm prod. Vatten 3 100 000 * 2 600 000 2 800 000 

Antal kbm sålt vatten 2 500 000 * 2 200 000 2 300 000 

Kost- och Lokalvård     

Antal portioner, skola, 
förskola (lunch) inkl. 
pedagoger 666 639 413 595 630 000 666 000 

Antal portioner, 
äldreomsorg, lunch 
pensionärer 30 975 67 648 30 000 31 000 

Antal portioner, 
äldreomsorg, 
matdistribution 50 392 36 581 44 000 50 000 

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

* Redovisas i årsbokslutet 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk 
verksamhet -0,5 -0,5 -0,8 -0,8 0,0 

Administration 
och utveckling -0,1 -1,8 -4,8 -3,2 1,6 

Fastighet 5,2 4,8 9,0 7,0 -2,0 

Stadsbyggnad -6,2 -2,7 -8,8 -5,5 3,3 

Tekniska 
- gata/park/trafik -30,9 -35,6 -53,0 -54,4 -1,4 

Tekniska - avfall -0,3 -1,8 0,0 0,0 0,0 

Tekniska - vatten 
och avlopp -1,0 -2,2 0,0 0,0 0,0 

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

Summa -40,9 -43,1 -65,5 -64,0 1,5 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Källan -1,6 -53,7 -16,6 37,1 

Nytt LSS-boende 
2018 -21,1 -38,4 -38,4 0 

Parkskolan, 
projektering -0,9 -19,3 -0,9 18,4 

Fastighetsunderhåll, 
planerat -6,3 -11 -11 0 

Samlingsprojekt 
energioptimering -3,7 -6,3 -6,3 0 

Klimatkompenserad 
komfortkyla -0,6 -4 -4 0 

Regementsgatan -7,9 -23,8 -15,8 8 

Källesjövägen -0,4 -8,8 -2,4 6,4 

Samlingsprojekt 
beläggning -3,4 -7 -7 0 

Dragongatan 0 -6,9 -6,9 0 

Vatten- och 
avloppsutbyggnad -6,5 -15,5 -5,4 10,1 

Investeringar vatten 
och avlopp 
infrastruktur 0 -15 -15 0 

Övriga investeringar -55,1 -109,4 -83,8 25,6 

Summa -107,5 -319,1 -213,5 105,6 

Arbetet med ombyggnationen av Regementsgatan pågår och följer planerad tidplan där projektet beräknas 
vara klart till sommaren 2019. 

Gång- och cykelvägen längs med Kristianstadsvägen är färdigställd. 

Ombyggnationen av Dragongatan är klar och ett aktivt farthinder har anlagts för första gången på en 
statlig väg. 

Ombyggnationen av Herrestadsgata är nästan helt klar, endast mindre justeringar efter besiktningen 
kvarstår. 

Ombyggnationen av parkeringen vid Oskarsgatan är nästan helt klar och parkeringen är nu öppen. 

Projektering inför ombyggnation av Källesjövägen pågår. Byggnationen kommer att starta under hösten. 

Nedraby vattenverk har slutredovisats i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förnyelseinvesteringen av vatten- och avloppsledningsnätet har fortlöpt. 

Utbyggnaden av VA till Öja by är klar och besiktning ska ske i maj. 

Systemhandlingsprojekteringen för Källan pågår och beräknas vara klar v 40. Därefter kommer 
bygglovsansökan lämnas in. 

Det nya LSS boendet i Nybrostrand beräknas vara klart för inflyttning november 2018. 

Upphandling av nya lokaler Parkskolan pågår, bygget beräknas kunna starta under hösten 2018. 

Planerade underhållsåtgärder pågår enligt plan. 

Energioptimeringsprojekten pågår enligt plan och är kara till årsskiftet. 

Solbacken och Vigavägens äldreboenden har fått komfort kyla i delar av byggnaderna, Ljuskällans 
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äldreboende kommer få detta under hösten 2018. 

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr 

Projekt 
Utfall totalt t o m 

180831 Budget totalt Prognos totalt 
Avvikelse 

progn/budg 

Parkskolan, 
projektering -0,9 -31,4 -31,4 0,0 

Nytt 
trapphusboende LSS 
2017 -21,1 -39,0 -39,0 0,0 

Energieffektivisering -3,7 -58,2 -58,2 0,0 

Surbrunnsskolan -1,6 -250,0 -250,0 0,0 

Dragongatan 0,1 -7,0 -7,0 0,0 

Källesjövägen -0,6 -9,0 -9,0 0,0 

Regementsgatan -11,1 -27,0 -27,0 0,0 

Vatten- och 
avloppsutbyggnad -20,7 -110,0 -110,0 0,0 
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11  Socialnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 152,6 141,5 99,6 211,7 

Kostnader -554,2 -583,4 -721,4 -858,5 

(varav kapitaltjänst) (-1,8) (-1,9) (-2,6) (-2,7) 

Summa -401,6 -441,9 -621,8 -646,8 

Verksamhet 

Inom avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatrin inkom under sommaren uppgifter om 
allvarlig misskötsel på ett LSS-boende. Med anledning av detta genomfördes en utredning som nu är klar. 
Ett omfattande förändringsarbete för verksamheten som helhet har inletts. Ett nytt LSS-boende med 12 
lägenheter öppnar i oktober månad. Ett pilotprojekt för heltid som norm startade i början av året på tre av 
avdelningens boenden. Projektet pågår året ut och följs fortlöpande upp. Senare i höst tas ställning till om 
projektet ska permanentas eller om det ska avslutas. En brukarundersökning kommer att genomföras i 
oktober månad. 

Inom avdelningen för individ- och familjeomsorgen genomförs en organisationsöversyn bland annat med 
anledning av minskning av ensamkommande samt att samtliga arbetsmarknadsåtgärder kommer att samlas 
inom ramen för avdelningens ansvarsområde. Blekegatans och rådgivningsbyråns lokaler kommer under 
hösten att byggas om för att möta de krav som ställdes utifrån handläggarnas säkerhet. Familjerådgivningen 
i samverkan inom SÖSK har fått utökning i tjänster med 50 %. Det är nu tre familjerådgivare som delar på 
en och en halv tjänst. Med anledning av det minskade behovet av HVB platser kommer Spaljegatans boende 
avvecklas. 

Inom avdelningen för hälsa, vård och omsorg fortsätter heltidsprojektet på två särskilda boenden. Under 
hösten kommer personalenheten presentera vad projektet visar så långt. Lagen om samverkan vid 
utskrivning från slutenvården har varit ett faktum sedan årsskiftet. Rehabiliteringspersonalen, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar nu även helgdagar från och med juni, för att kunna tillgodose 
brukarnas behov av rehabilitering och hjälpmedel även på helgen. Inom hemtjänsten har antalet brukare 
konstant ökat och även omfattningen av insatser. Platsbristen i Särskilt boende genererar att fler brukare 
med stora insatser bor kvar i hemmet med hemtjänst. I juni började HVO:S nutritionsansvariga dietist som 
har ägnat de första månaderna med att besöka verksamheterna, både personal och brukare. 

Ekonomi 

Socialnämndens prognos för 2018 är ett underskott med 25 mkr. I prognosen är kompensation för årets 
löneökningar medräknade. 

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott med 2,5 mkr vilket främst beror på att 
utvecklingsmedel inte har använts fullt ut samt att ett antal tjänster varit vakanta under året. 

Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri (FoS) prognostiserar ett överskott på 3,5 mkr vid 
årets slut. I prognosen ingår uppskattade kostnader om 1,5 mkr för avgifter med anledning av beslut om 
boende som ej har verkställts i tid. Överskottet beror främst på att de initiala kostnaderna för öppnandet av 
verksamheten på Karl XII väg blev lägre än förväntat, god bemanningsplanering samt vakanshållning av 
tjänster. 

Individ-och familjeomsorgen där även Myndigheten ingår prognostiserar ett underskott med 13 mkr. Det 
beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, ökat antal placeringar av barn och unga samt vuxna. 
Avdelningen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla interna insatser för att minska på dyra externa 
lösningar. Detta gäller såväl barn och unga som vuxna. Den största delen av placeringskostnaderna är utifrån 
tvångslagstiftningarna LVU och LVM. Externa placeringar inom FoS och personlig assistans redovisar 
också underskott. 

Hälsa, vård och omsorg (HvO) prognostiserar ett underskott på 18 mkr. Det är en volymökning i 
kombination med ökad vårdtyngd som medför ökade kostnader inom hemtjänsten, särskilt boende och 
hemsjukvården. Hemtjänsten beräknar ett underskott med 10 mkr på grund av en högre personalbemanning 
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för att kunna möta volymökningen. Prognosen för särskilt boende är ett underskott med 6,0 mkr där antalet 
platser är oförändrade men den ökade vårdtyngden medför ett ökat bemanningsbehov. Inom 
hemsjukvården visar prognosen ett underskott med 6,4 mkr där volymökningarna även genererar ökade 
kostnader för hjälpmedel och förbrukningsmaterial. Gemensam verksamhet beräknas till ett överskott med 
4,4 mkr. 

Framtid 

Inom avdelningen för individ- och familjeomsorgen kommer arbetsmarknadsenheten att tillhöra 
avdelningen från den 1/1-2019, vilket är en del i organisationsöversynen. Lokalfrågan är en stor del av 
verksamhetsplaneringen. Det finns en trångboddhet i befintliga lokaler. Avdelningen arbetar att hitta 
lösningar på kort och lång sikt. Under hösten kommer arbetet med att handla upp ett nytt 
verksamhetssystem att påbörjas. 

Inom avdelningen för hälsa, vård och omsorg planeras det för en flytt av växelvårdsverksamheten. Planen 
är att växelvårdsverksamheten kommer att flytta från Bellevue till Löderupsgården efter nyår. Det blir då 8 
växelvårdsplatser och 2 korttidsplatser. Planeringen för att möta behovet av fler platser i särskilt boende 
fortsätter och utredning sker kring en utbyggnation av Ljuskällan. Ritning och kostnadsförslag kommer 
under hösten. Planering pågår för uppstart av ett så kallat hemtagningsteam. Ett team som arbetar för att 
det ska bli en trygg hemgång för brukare som blir utskriven från slutenvården. Uppstart för detta 
tvärprofessionella team beräknas till våren 2019. Översyn av lokaler pågår för att hitta bra lösningar för 
verksamheterna. 

Intern kontroll 

Socialnämnden har sex punkter i den interna kontrollplanen som ska följas upp vid tertialen och detta har 
skett enligt plan. Rapportering kommer att ske till socialnämnden i september. 

 Ej verkställda beslut om insatser enligt SoL och HSL pga personalbrist 

 Hot och våld 

 Personalförsörjning 

 Enhetschefer har för många anställda 

 Hög arbetsbelastning 

 Budget i balans 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Bibehålla nuvarande kvalitet i 
verksamheten trots volymökningar 

Kvaliteten i verksamheten följs 
kontinuerligt bland annat genom 
inkomna synpunkter/klagomål. 
Under perioden har det inte 
inkommit synpunkter som visar 
på kvalitetsbrister beroende på 
volymökningar. Det som 
uppmärksammats är att 
kunskapen gällande den praktiska 
synpunktshanteringen hos 
medarbetarna behöver förstärkas. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Delaktigheten ska förbättras Verksamheterna arbetar aktivt 
med resultaten från 
brukarundersökningar, samt i 
upprättade individuella planer, i 
vilken den enskildes uppfattning 
om delaktighet berörs. 

  

Utveckla brukarinflytandet Verksamheterna arbetar med 
metoden individens behov i 
centrum (IBIC). 
Implementeringen av metoden 
kommer att fortsätta under 
kommande år. 

  

Utveckla 24-timmarsmyndigheten för 
medborgaren. 

Möjliga processer som kan 
digitaliseras är identifierade. Inga 
nya tjänster kommer att sjösättas 
detta år. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Erbjuda nyanlända personer praktik 
inom Social Omsorg 

Samtliga avdelningar inom 
nämnden erbjuder praktik till 
nyanlända. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Rutiner för alla nödvändiga 
arbetsprocesser ska finnas i 
kvalitetsledningssystemet. 

Förvaltningens kvalitetsledare 
tjänst är nu tillsatt och kan 
påbörja arbetet med att få 
rutinerna på plats. 

  

Stärka den interna samverkan Inom verksamheterna pågår 
arbeten som ska förbättra 
samverkan som har en påverkan 
för den enskilde. Det kan handla 
om att införa nya 
tvärprofessionella team, 
framtagande av rutiner och 
riktlinjer, förtydliga processer. 
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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 

Förbättra arbetsmiljön i samtliga 
verksamheter. 

Verksamheterna arbetar 
kontinuerligt med att förbättra 
arbetsmiljön. Antalet 
medarbetare per chef har minskat 
under året men det kvarstår 
fortfarande ett behov av 
ytterligare åtgärder. 

  

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

Avdelningarna arbetar ständigt 
för att öka frisknärvaron i 
verksamheten. Två av 
avdelningarna visar på en ökad 
frisknärvaro jämfört med 
föregående uppföljning. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall Prognos helår 

Öka kunskaperna bland kommunens 
föräldrar och deras barn. 

Verksamheten arbetar och följer 
den upprättade planen för att öka 
kunskaperna. 

  

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. 

Uppföljningen visar på högre 
oförutsedda kostnader samt 
volymökningar i den befintliga 
verksamheten utöver budget. 

  

Personal 

 

Inom avdelningen för funktionsnedsättning är det en fortsatt svårighet med att rekrytera stödpedagoger. 
Kompetensen saknas i ett antal av verksamheterna. 

Inom avdelningen för individ- och familjeomsorgen finns ett antal långtidssjukskrivna som påverkat 
verksamheten. Det är generellt lättare att rekrytera socialsekreterare till fasta tjänster. Det är däremot svårt 
att hitta socionomer till både kortare och längre vikariat. Vid dessa tillfällen har extern bemanning köpts in. 

Inom avdelningen för hälsa, vård och omsorg har rekryteringen till sommarvikariaten i hemtjänst och särskilt 
boende varit bekymmersam. Då rekryteringsutmaningen kommer att bestå över tid, behöver verksamheten 
hitta vägar för att planera personal på ett annat sätt exempelvis genom att deltidsanställda arbetar heltid. 
Därför är det viktigt att heltidsprojektet blir bra samt att bemannings- och schemaläggningsprogrammet 
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etableras i verksamheterna så fort som möjligt. I verksamheten ser vi en ökad andel av personal med utländsk 
bakgrund., vilket innebär att verksamheter behöver arbeta med stöttning ifråga om språk, kulturkrockar och 
kunskap. Verksamheten planerar att utbilda språkombud ute i verksamheterna för att tillvarata denna 
arbetskraft på ett bra sätt. Inom Hälso- och sjukvården är det personalomsättning som kräver 
nyrekryteringar. Under sommaren har inhyrningssköterskor arbetat i verksamheten. 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 171231 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

LSS-verksamhet     

Gruppboende LSS     

-Antal helårsplatser 83 87 95 89 

Korttidsboende     

-Antal helårsplatser     

Vuxna 2 0,5 3 0,5 

Barn o unga 6 6 10 7 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät Ej genomfört Ej genomfört >80 % > 80 % 

     

Individ och 
familjeomsorg     

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 302 267 360 327 

Antal vårddygn i 
hem för vård eller 
boende     

- vuxna 3 990 3 634 2 500 4 200 

- Barn 2 380 1 276 2 300 2 000 

-Antal vårddygn i 
familjehem 14 677 9 322 14 700 14 000 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät 

Genomförd, ej 
sammanställd Ej genomfört >80 % > 80 % 

Vård och Omsorg     

Särskilt boende 
äldreomsorg     

- antal helårsplatser 294 304 310 305 

Främmande 
vårdhem     

- Antal 
helårsplatser* 2 3 2 3 

Antal besök 
dagverksamhet 
(beläggning 80 %) 6 194 4 171 6 960 6 300 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät Ej genomfört Ej genomfört > 80 % > 80 % 
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Hälsa och stöd     

Korttidsplatser     

- Antal helårsplatser 19 16 20 20 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät Ej genomfört Ej genomfört > 80 % > 80 % 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk 
verksamhet -0,8 -0,7 -1,2 -1,1 0,1 

Gemensam 
verksamhet -13,0 -13,1 -19,6 -17,2 2,4 

Funktionsnedsatta 
och 
Socialpsykiatri -88,7 -68,4 -106,7 -103,2 3,5 

Individ och 
Familjeomsorg -48,5 -90,6 -116,9 -129,9 -13,0 

Hälsa vård och 
Omsorg -250,6 -269,0 -377,4 -395,4 -18,0 

Summa -401,6 -441,8 -621,8 -646,8 -25,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 
Avvikelse 

progn/budg 

Datautrustning, 
socialbyrå 0,1 1,0 1,0 0 

Trygghetslarm 0,4 1,0 1,0 0 

Div inventarier Karl 
XII 0,0 0,4 0,4 0 

Inventarier 
Löderupsgården 0,0 0,3 0,3 0 

Div inventarier 
Musselgatans LSS-
boende 0,0 0,6 0,6 0 

Digitala nyckelskåp 0,4 1,9 1,9 0 

Nytt äldreboende 
2016 0,0 2,0 0,0 2,0 

Lokalanpassningar 
Soc. 0,9 2,0 2,0 0 

WIFI Säbo 0,0 1,0 1,0 0 

     

Nämndsinvesteringar 0,4  1,5 -1,5 

Summa 2,2 10,2 9,7 0,5 
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12   Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 170831 Utfall 180831 Budget 2018 Prognos 2018 

Intäkter 1 255,3 1 315,0 1 971,5 1 983,0 

Kostnader -266,2 -278,3 -449,1 -438,3 

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

Summa 989,1 1 036,7 1 522,4 1 544,7 

Ekonomi 

Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet beräknas en positiv avvikelse mot budget med 
22,3 mkr. 

Skatteintäkter: Skatteintäkter förväntas få en positiv budgetavvikelse på totalt 5,2 mkr. Prognosen är 
baserad på senaste cirkuläret från Sveriges Kommuner och Landsting som är daterat 2018-08-16. 

Finansnetto: Finansnettot utgörs av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Räntenivån är 
fortsatt väldigt låg i Sverige. Överskottet från kommunens gemensamma finansiering förväntas ge ett 
överskott på totalt 14,3 mkr där 6,3 mkr beror på räntenivån och 8,0 mkr är andra finansiella poster där en 
utbetalning från Kommuninvest på 7,7 mkr är den största förklaringen. 

Pensionskostnader: Årets kostnader för pensioner förväntas ge ett överskott med 1,8 mkr. 

Personalförsäkringar: Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadpåslaget 
förväntas ge ett överskott på 1,0 mkr. 


