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1 Ystads Kommun 

1.1 Förvaltningsberättelse 

Periodresultat 

Ystads kommun redovisar ett positivt resultat för årets första åtta månader på 40,2 mkr. För motsvarande 
period föregående år redovisades ett positivt resultat med 46,6 mkr. I periodresultatet ingår en minskning 
av semesterlöneskulden med 30,3 mkr sedan årsskiftet. Om man bortser från semesterlöneskuldens 
påverkan uppgår därmed kommunens resultat till 9,9 mkr. 

Helårsprognos 

Årets förväntade resultat för 2019 blir ett underskott på 29,7 mkr. Det är 43,2 mkr sämre än aktuellt 
budgeterat resultat som uppgår till 13,5 mkr. 

Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas sammanlagt uppgå till minus 36,7 mkr. 
Socialnämnden, Barn- och Utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden visar på negativa 
avvikelser liksom Kommunstyrelse/Kommunalförbund samt Valnämnd. 

Positiva avvikelser förväntas inom Myndighetsnämnden, Kommunstyrelse/Ledning och utveckling och 
Kulturnämnden. För övriga nämnder förväntas inga budgetavvikelser. 

En negativ budgetavvikelsen på totalt -6,5 mkr återfinns inom Finansiering och Kommungemensamt där 
10,0 mkr avser budgeterad utdelning som enligt nya redovisningsprinciper inte kan bokföras som intäkt 
2019. 

  

 

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. 

I tabellen framgår att Ystads kommuns prognostiserade resultat inte uppfyller det lagstadgade balanskravet. 
Från 2018 finns ett negativt balanskravsresultat på 2,0 mkr att återställa. 
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Kommunens avstämning mot kommunallagens 
balanskrav, mkr  

  

Årets resultat, prognos enligt resultaträkning -29,7 

Reducering av samtliga realisationsvinster 0,0 

Utdelning föregående år +22,0 

Årets resultat (prognos), efter balanskravjusteringar -7,7 

Ändring av redovisningsprincip -22,0 

Balanskravsresultat -29,7 

Enligt rekommendation R2 Intäkter från Rådet för kommunal redovisning, RKR, framgår att utdelningar 
ska redovisas när rätten att få utdelning bedöms som säker och beslut har fattats på bolagsstämman. Detta 
innebär att Ystads kommun inte längre redovisar så kallad anteciperad utdelning. Bytet av 
redovisningsprincip betyder att de 22,0 mkr vilka bokades som utdelning 2018 istället kommer att påverka 
2019 års resultat positivt med motsvarande belopp. Ändringen har inte beaktats i prognossiffran för årets 
resultat på -29,7 mkr då beloppet läggs tillbaka i balanskravsutredningen. 

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. Sysselsättningen, mätt i antal 
timmar, kommer enligt SKL:s prognos att öka med 0,9% mellan 2018 och 2019. Detta kan jämföras med 
de båda föregående åren då ökningstakten varit drygt 2%. 

Skatteunderlaget beräknas öka med 3,8% under 2019. Förändringen får anses vara normal då ökningen är i 
nivå med det årliga genomsnittet de senaste tio åren. 

Befolkning 

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

Per 2019-08-31 var befolkningen i Ystads kommun preliminärt 30 440, det vill säga 214 fler än vid årsskiftet. 
Denna förändring betyder 0,7 % i ökning för årets åtta första månader. Befolkningsökningen den senaste 
tolvmånadersperioden är 356 personer, motsvarande 1,2 %. 

Ränta och inflation 

Reporäntan är Riksbankens styrränta och höjdes i januari 2019 från -0,50 till -0,25%. Sedan dess har räntan 
varit oförändrad. Noteras kan att denna ränta har varit negativ sedan februari 2015. Riksbankens prognos 
indikerar att reporäntan kan komma att höjas något i slutet av 2019 alternativt början av 2020. Samtidigt 
innebär risken för en konjunkturavmattning att många marknadsbedömare är tveksamma till någon höjning 
i detta tidsperspektiv. 

Inflationen mätt utifrån KPIF (KPI med fast ränta) låg under 2018 i nivå med målet på 2%. KPIF steg med 
under det året med 2,1%. SKL:s bedömning, augusti 2019, är att ökningstakten ska hamna på 1,8% år 2019 
och på 1,9% år 2020. Bedömningen kan jämföras med att den årliga ökningstakten stannade på 1,3% per 
augusti 2019. 

Redovisningsprinciper 

Från och med räkenskapsår 2019 gäller Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Jämförelsesiffror för 2018 avseende balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys med mera omräknas 
först i samband med upprättandet av årsredovisning för 2019. 

Enligt rekommendation R2 Intäkter framgår att utdelningar ska redovisas när rätten att få utdelning bedöms 
som säker och beslut har fattats på bolagsstämman. Detta innebär att Ystads kommun inte längre redovisar 
så kallad anteciperad utdelning. Bytet av redovisningsprincip betyder att de 22,0 mkr vilka bokades som 
utdelning 2018 istället kommer att påverka 2019 års resultat positivt med motsvarande belopp. Ändringen 
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har inte beaktats i prognossiffran för årets resultat. 

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 2019-08-31 till 586,7 mkr, varav 519,6 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. 

Likvida medel 

Kommunens likviditet visar betalningsberedskap på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, kassa 
och bank. Likviden 2019-08-31 var 85,0 mkr. Behållningen i kassa/bank inkluderar behållningen på hela 
koncernkontot, vilket innebär att även bolagens likviditet ingår. Den totala behållningen ska således ses 
tillsammans med kommunens kortfristiga skulder mot bolagen. Vill kommunen ha en större likviditet och 
en större betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån med räntekostnader som följd. 

Långfristiga skulder 

Den totala låneskulden uppgår per 19-08-31 till 3 061,7 mkr och har under de första åtta månaderna ökat 
med 505,0 mkr. Vidareutlåning inom koncernen har ökat med 30,0 mkr sedan årsskiftet. Denna utlåning 
avser omsättning av lån som tidigare låg utanför koncernbanken. Kommunens nyupplåning uppgår därför 
till 475 mkr vilket innebär att den del av den totala låneskulden som är hänförligt till kommunen är 
1 607,9 mkr per 2019-08-31. 

I periodresultatet finns inräknat en minskning av semesterlöneskulden sedan årsskiftet med 30,3 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 4,0 mkr. För helåret 2019 prognostiseras ett positivt 
finansnetto på 3,1 mkr vilket är 0,7 mkr bättre än budget. 

Soliditet 

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats med egna medel. Soliditeten för kommunen per sista december 2018 uppgick 
till 31,7 %. Per 2019-08-31 har soliditeten sjunkit till 28,9 %. 

Investeringar 

Kommunen har investerat 457,5 mkr under årets första åtta månader. Årets totala investeringsbudget, 
inklusive kompletteringsbudgeten 2019 och tilläggsanslag, är 1 157,7 mkr. Det innebär att knappt 40 % av 
den totala investeringsbudgeten är förbrukad så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas 
nettoinvesteringarna uppgå till 928,0 mkr, vilket innebär att 229,7 mkr av budgeten inte förbrukas under 
året. 

Den största investeringen avser Färjeläge 7/8 där utgiften hittills under året uppgår till 221,5 mkr. Prognosen 
för utfallet per 2019-12-31 uppgår till 500,0 mkr vilket är 60 mkr lägre än budgeterat. Denna utgift kommer 
istället under 2020. Skolbyggnationen Källan uppgår till 98,2 mkr och om –och tillbyggnad av Parkskolan 
10,8 mkr. 

Väsentliga personalförhållanden 

Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, har i genomsnitt varit 94,4 % vilket är 0,2 % 
bättre än föregående år. 
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Per sista december 2018 var antalet tillsvidareanställda personer 2 447 vilket omräknat till heltider motsvarar 
2 258 st. Den sista augusti hade antalet anställningar omräknat till heltid minskat till 2 247. 

 

  

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

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

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

Utfall  

Det övergripande målet 1 % befolkningsökning är uppfyllt för perioden med motsvarande 1,2 %. Även 
målet Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin skall vara i balans uppnås i och med att två 
av de tre finansiella målen uppfylls för perioden. 3 av de 5 övriga övergripande målen uppfylls. 

Prognos  

Fem av sju övergripande mål bedöms uppnås i prognosen för året. De två målen som inte bedöms kunna 
uppnås är dels "Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans" där inget av de 
tre finansiella målen bedöms uppnås och dels målet kring en god personalpolitik. 

1.2 Uppföljning av övergripande finansiella mål 

Mål 1 

Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna. 

Utfall: Periodens relation är 3,7% 

Målet är uppfyllt. 

Prognos: Relationen för årets resultat per 191231 beräknas bli minus 1,8 %. 

 

Mål 2 

Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag. 

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhållande till år 2018 är 6,7%. Periodens ökningstakt 
av skatteintäkterna är 5,8 %. 

Målet är inte uppfyllt. 

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 7,5 %. Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag 
beräknas bli 5,7 %. 
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Mål 3 

Det egna kapitalet ska inflationssäkras. 

Utfall: Periodresultatet är 40,2 mkr vilket ger en ökning av egna kapitalet med 2,7 %. Inflationsprognosen 
för hela 2019 är 1,8 %. Om man fördelar den förväntade inflationen jämt över året så ger det ungefär 1,2 % 
i inflation för perioden. 

Målet är uppfyllt. 

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 191231 beräknas bli minus 29,7 mkr. Detta gör att det egna 
kapitalet minskar med 2,0 %. Inflationsprognosen för 2019 är 1,8 %. 

 

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

Resultaträkning (mkr) 

Resultaträkning (mkr) 
 

Resultat 
19.08.31 

Prognos 
19.12.31 

Budget 
19.12.31 

Resultat 
18.08.31 

Resultat 
18.12.31 

Verksamhetens intäkter Not 1 473,9 943,1 704,0 459,1 738,1 

Verksamhetens kostnader Not 1 -1 417,5 -2 448,2 -2 161,8 -1 343,5 -2 152,1 

Avskrivningar Not 2 -105,2 -155,1 -157,1 -100,1 -155,0 

Verksamhetens 
nettokostnader  -1 048,8 -1 660,2 -1 614,9 -984,5 -1 569,0 

Skatteintäkter Not 3 891,7 1 337,5 1 346,7 863,3 1 294,5 

Generella stadsbidrag och 
utjämning Not 4 193,3 289,9 279,3 162,1 245,8 

Verksamhetens resultat  36,2 -32,8 11,1 40,9 -28,7 

Finansiella intäkter  16,1 19,8 29,8 21,1 49,3 

Finansiella kostnader  -12,1 -16,7 -27,4 -15,4 -21,9 

Resultat efter finansiella 
poster  40,2 -29,7 13,5 46,6 -1,3 

Extraordinära poster  - - - - - 

Årets resultat  40,2 -29,7 13,5 46,6 -1,3 
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Balansräkning (mkr) 

Balansräkning (mkr)  
Utgående balans 

19.08.31 
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

18.12.31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggn o tekn anläggn  3 020,0 2 632,9 2 682,6 

Maskiner och inventarier  77,1 73,0 75,7 

Summa materiella anl.tillgångar  3 097,1 2 705,9 2 758,3 

Finansiella anläggningstillgångar     

Värdepapper andelar bostadsrätter mm  44,4 43,5 43,3 

Långfristiga fordringar  1 459,1 1 444,1 1 429,1 

Summa finansiella anl.tillgångar  1 503,5 1 487,6 1 472,4 

Summa anläggningstillgångar  4 600,6 4 193,5 4 230,7 

     

Bidrag till infrastruktur  12,8 - - 

     

Omsättningstillgångar     

Exploateringsfastigheter  77,5 78,0 84,9 

Fordringar  508,1 374,8 343,9 

Kortfristiga placeringar  - - - 

Kassa och bank  85,0 41,6 38,0 

Summa omsättningstillgångar  670,6 494,4 466,8 

SUMMA TILLGÅNGAR  5 284,0 4 687,9 4 697,5 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

Eget kapital     

Årets resultat  40,2 46,6 -1,3 

Resultatutjämningsreserv  123,5 123,5 123,5 

Övrigt eget kapital  1 364,9 1 366,3 1 366,3 

Summa eget kapital Not 5 1 528,6 1 536,4 1 488,5 

     

Avsättningar     

Avsättn för pens o liknande förplikt Not 6 29,1 28,6 29,2 

Summa avsättningar  29,1 28,6 29,2 

     

Skulder     

Långfristiga skulder  3 098,6 2 519,4 2 594,2 

Kortfristiga skulder Not 7 627,7 603,5 585,6 

Summa skulder  3 726,3 3 122,9 3 179,8 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O 
SKULDER 

5 284,0 4 687,9 4 697,5 
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Kassaflödesanalys (mkr) 

Kassaflödesanalys (mkr)  
Resultat 
19.08.31 

Resultat 
18.08.31 

Resultat 
18.12.31 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  40,2 46,6 -1,3 

Justering för av- och nedskrivningar  105,2 100,1 155,0 

Justering för medfinansiering statlig infrastruktur  0,1 - - 

Ökning/minskning av avsättningar Not 8 -0,1 -1,0 -0,4 

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

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  145,3 145,0 152,6 

     

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -164,2 -67,0 -36,1 

Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  7,5 -22,8 -29,8 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  40,6 56,9 39,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  29,3 112,1 125,7 

     

Investeringsverksamheten     

Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -457,6 -142,0 -249,4 

Försäljning av materiella anläggningstillg  0,5 0,7 0,7 

Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - -7,8 - 

Omklassificering av finansiella anläggningstillg  - - -8,1 

Försäljning av finansiella anläggningstillg  - - - 

Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster Not 9 0,1 0,0 0,1 

Förändring finansiell leasing  0,3 0,6 1,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -456,7 -148,5 -255,7 

     

Finansieringsverksamheten     

Förändring låneskuld  504,4 52,5 127,5 

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  474,4 12,5 102,5 

     

Årets kassaflöde  47,0 -23,9 -27,5 

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

Likvida medel vid periodens slut Not 10 85,0 41,6 38,0 
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader 

Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster. 

Not 2 Avskrivningar 

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 
Årets kostnad grundas på färdigställda investeringar t o m augusti 2019. 

Not 3 Skatteintäkter 

  
Resultat 
19.08.31 

Prognos 
19.12.31 

Budget 
19.12.31 

Resultat 
18.08.31 

Resultat 
18.12.31 

Kommunalskatt 900,9 1 351,4 1 346,7 867,1 1 300,6 

Slutavräkning 2019 (2018) -10,5 -15,2 - 0,0 -1,8 

Slutavräkning 2018 (2017) 1,3 1,3 - -3,8 -4,3 

Summa 891,7 1 337,5 1 346,7 863,3 1 294,5 

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning 

  
Resultat 
19.08.31 

Prognos 
19.12.31 

Budget 
19.12.31 

Resultat 
18.08.31 

Resultat 
18.12.31 

Inkomstutjämningsbidrag 168,8 253,2 248,2 157,5 236,2 

Utjämningsavgift för kostnadsutjämning 
inkl LSS -40,2 -60,4 -58,2 -49,3 -73,9 

Regleringsbidrag/avgift 14,1 21,2 13,2 3,1 4,7 

Stöd enligt regeringsbeslut med 
anledning av flyktingsituationen 6,2 9,3 9,3 7,7 11,5 

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

Kommunal fastighetsavgift 44,4 66,6 66,8 43,1 64,1 

Summa 193,3 289,9 279,3 162,1 245,8 

Not 5 Eget kapital 

  
Utgående balans 

19.08.31 
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

18.12.31 

Eget kapital 1 528,6 1 536,4 1 488,5 

varav periodens resultat 40,2 46,6 -1,3 

Kommungemensamt 1 132,9 1 142,3 1 142,3 

Hamnfond 151,5 143,5 143,5 

Pensionsavsättning 202,8 202,8 202,8 

Sociala investeringar 1,2 1,2 1,2 

Kommunfullmäktige har under tidigare år beslutat att avsätta totalt 123,5 mkr till 
resultatutjämningsreserven. 
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Not 6 Avsatt till pensioner 

  
Utgående balans 

19.08.31 
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

18.12.31 

Avsättning för pensioner exkl visstids- och 
avtalspension 22,7 21,7 22,6 

Avsättning för särskild avtalspension samt 
visstidspension 0,7 1,3 0,9 

Avsättning för särskild löneskatt 5,7 5,6 5,7 

Utgående värde 29,1 28,6 29,2 

Not 7 Kortfristiga skulder 

  
Utgående balans 

19.08.31 
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

18.12.31 

Kortfristig skuld till koncernföretag 170,7 179,0 154,9 

Leverantörsskulder 64,1 53,5 118,8 

Övriga kortfristiga skulder 196,8 179,8 75,4 

Upplupna kostnader o förutbet int 196,1 191,2 236,5 

varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt 38,0 36,1 50,0 

S:a Kortfristiga skulder 627,7 603,5 585,6 

Not 8 Ökning/minskning avsättningar 

  
Utgående balans 

19.08.31 
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

18.12.31 

Ingående värde 29,2 29,6 29,6 

Periodens förändring exkl visstidspens etc 0,1 -0,4 0,5 

varav räntekostnad 0,6 0,5 0,6 

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

Periodens förändring visstid och garantipens -0,2 -0,4 -0,8 

varav räntekostnad 0,0 0,0 0,0 

varav utbetalningar -0,2 -0,5 -0,3 

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

Utgående värde 29,1 28,6 29,2 

Not 9 Investeringsinkomster 

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

Not 10 Likvida medel vid årets slut 

Av likvida medel vid periodens slut utgör 136,2 mkr (170,1 mkr) nettoskuld till koncernföretag. 
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Övrigt 

Totala pensionsförpliktelser inkl löneskatt, mkr 

Totala pensionsförpliktelser inkl löneskatt, mkr: 19.08.31 18.08.31 18.12.31 

Avgiftsbestämd ålderspension 38,0 36,1 50,0 

Avsättning till pensioner 29,1 28,6 29,2 

Pensionsförpliktelse 519,6 543,1 524,1 

Total pensionsskuld 586,7 607,8 603,3 

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 289 kommuner och regioner som per 
2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 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 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 457 518 mkr och totala tillgångar till 455 143 mkr. Ystads kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 3 115 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 118 mkr. 

Redovisningsprinciper 

Från och med räkenskapsår 2019 gäller Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Jämförelsesiffror för 2018 avseende balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys med mera omräknas 
först i samband med upprättande av årsredovisning för 2019. 

Enligt rekommendation R2 Intäkter framgår att utdelningar ska redovisas när rätten att få utdelning bedöms 
som säker och beslut har fattats på bolagsstämman. Detta innebär att Ystads kommun inte längre redovisar 
så kallad anteciperad utdelning. 

Bidrag till statlig infrastruktur redovisades tidigare som materiella anläggningstillgångar, men redovisas från 
och med räkenskapsår 2019 som en egen post i balansräkningen. 
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Långfristiga skulder 

Låneportföljens storlek och sammansättning 

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

Kommuninvest Fast 2 651,7 0,66 % 

Kommuninvest Rörlig 330,0 0,08 % 

Nordiska 
investeringsbanken Fast 80,0 0,71 % 

Summa  3 061,7 0,62 % 

Kapitalbindningstid kapitalbindningsstrategi 

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

Förfall per 2019-
08-31 

0-1 668,0 0 % 30 % 22 % 

1-3 1 350,0 0 % 40 % 36 % 

3-5 923,7 0 % 40 % 42 % 

5-7 120,0 0 % 40 % 0 % 

7-10 0 0 % 40 % 0 % 

Summa 3 061,7   100 

Räntebindningstid Räntebindningsstrategi 

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

Förfall per 2019-
08-31 

0-1 768,0 25 % 50 % 26 % 

1-3 1 250,0 10 % 40 % 32 % 

3-5 923,7 10 % 40 % 42 % 

5-7 120,0 0 % 20 % 0 % 

7-10 0 0 % 20 % 0 % 

Summa 3 061,7   100 
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1.4 Sammanfattning nämnderna 

Drift, nettokostnader mkr 
Utfall 

19.08.31 
Avvikelse 

19.08.31 
Prognos 
19.12.31 

Budget 
19.12.31 

Avvikelse 
prog/budg 

Avvikelse fg 
prognos* 

Kommunstyrelse - Ledning o 
Utveckling -53,7 3,5 -82,0 -85,5 3,5 2,2 

Kommunstyrelse- 
Kommunalförbund och 
överförmyndarverksamhet -20,0 -1,1 -30,3 -28,3 -2,0 -2,0 

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

Valnämnd -1,0 -0,7 -0,8 -0,5 -0,3 -0,3 

Barn- och Utbildningsnämnd -369,5 8,5 -571,9 -562,9 -9,0 -5,4 

Kulturnämnd -22,2 0,5 -33,7 -33,9 0,2 0,1 

Gymnasienämnd -82,7 13,0 -147,5 -147,5 0,0 0,0 

Myndighetsnämnd 0,5 2,4 -2,4 -3,5 1,1 0,3 

Samhällsbyggnadsnämnd -43,6 7,4 -72,8 -66,6 -6,2 -8,7 

Socialnämnd -465,3 -23,6 -682,5 -658,5 -24,0 -26,0 

Revision -0,7 0,2 -1,4 -1,4 0,0 0,0 

Summa -1 049,7 13,3 -1 617,3 -1 580,6 -36,7 -39,8 

Finansiering o 
kommungemensamt 1 089,9 26,6 1 587,6 1 594,1 -6,5 -4,7 

TOTALT 40,2 39,9 -29,7 13,5 -43,2 -44,5 

*Avvikelse prognos/budget per 190430 

 

Investeringar mkr Utfall 19.08.31 Prognos 19.12.31 
Budget aktuell 

2019 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelsen - LoU -2,0 -3,8 -25,0 21,2 

Kommunstyrelsen - Hamn -222,5 -528,6 -600,1 71,5 

Barn o Utbildningsnämnd -10,7 -16,3 -17,2 0,9 

Kulturnämnd -0,8 -5,4 -5,4 0,0 

Gymnasienämnd -1,9 -11,8 -11,8 0,0 

Myndighetsnämnd 0,0 -0,3 -2,4 2,1 

Samhällsbyggnadsnämnd -217,7 -353,6 -482,2 128,6 

Socialnämnd -1,9 -8,2 -13,6 5,4 

TOTALT -457,5 -928,0 -1 157,7 229,7 
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Kommunstyrelsen- Ledning och utveckling 

Under 2019 fortsätter satsningen att alla chefer ska gå ledarskapsutbildningen "Utvecklande ledarskap". Alla 
chefer beräknas genomgått utbildningen vid årets slut. Kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning för 
framtiden med ett minskat arbetskraftsutbud och ökad konkurrens. Även chefsförsörjningen är en 
utmaning. En reviderad styr- och resultatmodell har antagits i kommunfullmäktige i augusti och 
implementeringen av den pågår med workshop och besök i lednings- och partigrupper. Arbetet med e-
tjänster fortgår. Ett nytt digitalt flöde har implementerats under det andra tertialet, digital skolstart, vilket 
fick ett stort gensvar med 1 800 underskrifter inom 48 timmar efter lansering. I hamnen pågår 
genomförandet av entreprenad färjeläge 7/8 samt omläggning av dagvattenledningar och ny trafikföring 
södra Dragongatan. 

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott efter det andra tertialet på 3,5 mkr. 
Resultatet inkluderar en temporär positiv effekt av förändringen av semesterlöneskulden på 0,8 mkr. 
Förvaltningens prognos 2019 är ett positivt resultat på 3,5 mkr. Prognosen beaktar en ännu ej beslutad 
budgetkompensation för löneökningar avseende perioden april-december 2019 på 1,5 mkr. 

Kommunstyrelse- kommunalförbund och överförmyndarverksamhet 

Budgetramen avseende överförmyndarverksamheten och medlemsavgifter till kommunalförbunden 
redovisar ett underskott efter det andra tertialet på 1,2 mkr. Prognosen är ett underskott på 2,0 mkr till 
största del hänförligt ökningar av medlemsavgiften till räddningstjänsten. Detta inkluderar en kostnadseffekt 
av att Ystads befolkning ökat i högre grad än övriga medlemskommuner vilket gör att kommunen får bära 
en större andel av medlemsavgiften. Budgetramen för kommunalförbundens medlemsavgifter är oförändrad 
sedan 2016. 

Överförmyndarverksamheten som från och med 2019 ingår i budgetramen för kommunalförbunden 
uppvisar efter det andra tertialet ett överskott i förhållande till budget på 0,1 mkr. Helårsprognosen är ett 
nollresultat. 

Kommunstyrelse-Hamn 

Det ekonomiska utfallet förväntas bli enligt budget. 

Valnämnd 

Valnämnden ingick tidigare i Ledning & Utvecklings budget men har från och med 2019 en egen budgetram. 
Valnämnden redovisar efter det andra tertialet ett negativt resultat på 1,0 mkr. Europaparlamentsvalet 2019 
kostade ungefär lika mycket som valet 2018 vilket ger en prognos på -0,3 mkr. 

Barn och utbildningsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnden har allmän återhållsamhet för att komma till rätta med underbudgeteringen 
på -10,0 mkr. Detta på grund av att ramanslaget inte räckte till befolkningsökningen. Besparingar har gjorts 
på flera håll, men överskuggas av att flera faktorer kostar mer. T ex har nu tagits hänsyn till 
semesterlöneskulden som satts till -2,5 mkr i prognosen. Prognosen uppvisar ett resultat på -9,0 mkr. 

Kulturnämnd 

Kulturen uppvisar ett positivt resultat för perioden januari-augusti på 0,5 mkr. Överskottet är hänförbart till 
vakant tjänst som Kulturchef samt lönebidrag och intäkter som ej budgeterats. I övrigt är budgeten i balans. 

Gymnasienämnd 

Gymnasienämnden visar vid tertial två en budget i balans. 

Ökningen av sökande till Ystad gymnasium som har funnits tidigare år har bromsats upp och för tillfället 
ligger antalet elever på budget. Samtidigt ser antalet elever som Ystads kommun har betalningsansvar ut att 
bli något lägre än beräknat. Antalet elever vid vuxenutbildningen har minskat, till stor del som en följd av 
Simrishamns beslut att ta hem sin vuxenutbildning. 
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Myndighetsnämnd 

Bygglovsenheten har fortsatt högt antal inkommande ärenden. Införandet av nya bygglovsbefriade åtgärder 
som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från bygglovsenheten gör att 
tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer granskningstid i anspråk. Trots utmaningarna med att 
kunna ge god service i ett ökat antal frågor så har enheten lyckats korta tiderna för handläggning av ärenden. 
En tillsynsplan för 2019-2022 har tagits fram och tillsynsärenden hanteras efter beslutad 
prioriteringsordning. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 1,1 mkr. 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Förvaltningens organisation och ekonomi har genomlysts av konsult med syfte att identifiera vad som är 
kostnadsdrivande och hur ändrade arbetssätt kan ge ekonomiskt genomslag. Förvaltningen har tagit fram 
planprogram Hamnstaden till godkännande och färdigställt ombyggnaden av Regementsgatan. Nämndens 
prognostiserade resultat för helåret 2019 beräknas till -6,3 mkr. Kostnaderna för bland annat brand- och 
inbrottslarm, passagesystem och kameror har ökat kraftigt de senaste åren vilket gör att budget för det 
oplanerade underhållet för kommunens fastigheter inte ryms inom tilldelad budgetram. 

Socialnämnd 

Arbetet med handlingsplanen fortlöper och arbetet med aktivitetsplanerna per enhet pågår. Socialnämnden 
prognostiserar ett underskott med 24 mkr för 2019. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott 
vilket beror på fortsatt höga kostnader för externa placeringar och försörjningsstöd. Prognosen för Hälsa 
vård och omsorg visar underskott inom hemtjänsten och särskilt boende. Kostnaden för sommaren har 
varit högre än förväntat. Inom Hälso- sjukvården och rehab har arbetet med handlingsplanen resulterat i en 
förbättrad prognos. Genomlysningen har inneburit en förändring av arbetssätt, arbetsmiljö och förskrivning 
av tekniska hjälpmedel. Gemensam verksamhet och Funktionsnedsättning och socialpsykiatri redovisar ett 
positivt resultat. 

Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Inom Finansiering och kommungemensam verksamhet beräknas en negativ avvikelse mot budget med 
6,5 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag förväntas överstiga budget med 1,4 mkr. Finansnettot bedöms visa 
ett överskott på 10,7 mkr gentemot budget. Fortsatt mycket låg räntenivå förklarar ungefär hälften av den 
positiva avvikelsen. Resterande del är hänförlig till andra finansiella poster, huvudsakligen en utdelning från 
Kommuninvest. Under 2018 steg pensionskostnaderna markant och medförde ett betydande underskott. 
Den högre kostnadsnivån ligger kvar även 2019 och bedömningen är att pensionskostnaderna kommer att 
överstiga budget med 12,2 mkr. 
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1.5 Finansiella rapporter, koncernen 

Resultaträkning (mkr) 

Resultaträkning (mkr) 
Resultat 
19.08.31 

Prognos 
19.12.31 

Resultat 
18.08.31 

Resultat 
18.12.31 

Verksamhetens intäkter 736,6 1 331,6 709,7 1 121,2 

Verksamhetens kostnader -1 577,0 -2 694,5 -1 509,7 -2 401,5 

Avskrivningar -152,4 -227,0 -143,0 -225,6 

Verksamhetens nettokostnader -992,8 -1 589,9 -943,0 -1 505,9 

Skatteintäkter 891,7 1 337,5 863,3 1 294,5 

Generella stadsbidrag och utjämning 193,3 289,9 162,1 245,8 

Verksamhetens resultat 92,2 37,5 82,4 34,4 

Finansiella intäkter 5,5 24,9 8,1 8,4 

Finansiella kostnader -12,5 -39,3 -15,8 -22,5 

Resultat efter finansiella poster 85,2 23,1 74,7 20,3 

Extraordinära intäkter     

Resultat före skatt 85,2 23,1 74,7 20,3 

Skatt/minoritetsandel -0,4 -0,3 -0,4 -5,4 

Årets resultat 84,8 22,8 74,3 14,9 

Balansräkning (mkr) 

Balansräkning (mkr) 
Utgående balans 

19.08.31 
Utgående balans 

18.08.31 
Utgående balans 

18.12.31 

Anläggningstillgångar 4 901,3 4 407,7 4 503,6 

varav materiella 4 862,4 4 382,7 4 471,8 

varav finansiella 39,0 25,0 31,8 

Omsättningstillgångar 599,1 439,5 390,4 

varav förråd o övriga 513,9 397,1 352,0 

varav kassa o bank 85,1 42,4 38,4 

S:a tillgångar 5 500,4 4 847,2 4 894,0 

Eget kapital 1 648,1 1 633,4 1 633,5 

Justering av eget kapital    

Årets resultat 84,8 74,3 14,9 

S:a eget kapital 1 732,9 1 707,7 1 648,4 

    

Avsatt till pensioner 35,6 33,4 35,8 

Övriga avsättningar 75,0 76,9 75,1 

S:a avsättningar 110,6 110,3 110,9 

    

Långfristiga skulder 3 094,9 2 545,9 2 627,5 

Kortfristiga skulder 562,0 483,3 507,2 

S:a skulder 3 656,9 3 029,2 3 134,7 

S:a eget kapital och skulder 5 500,4 4 847,2 4 894,0 



Delårsrapport tertial 2 2019 20(96) 

Kassaflödesanalys (mkr) 

Kassaflödesanalys (mkr) Resultat 19.08.31 Resultat 18.08.31 Resultat 18.12.31 

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster 85,2 74,7 20,3 

Justering för av- och nedskrivningar 152,1 143,0 224,6 

Justering för gjorda avsättningar -0,2 -1,0 -0,4 

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

Skatt -0,5 -0,4 -5,4 

Just för övriga ej likv.påverkande poster -0,4   

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 236,1 215,6 238,4 

    

Ökning/minskning av kortfristiga 
fodringar -166,9 -67,6 -17,3 

Ökning/minskning förråd o 
exploateringsfastigheter 5,1 -27,5 -32,8 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 54,8 25,1 49,1 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 129,1 145,6 237,4 

    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvesteringar i materiella 
anläggningstillg -558,2 -208,0 -378,2 

Försäljning av materiella anläggningstillg 0,5 0,7 0,7 

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

Omklassificering av finansiella 
anläggningstillg   -8,1 

Försäljning av finansiella anläggningstillg    

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

Förändring finansiell leasing 0,3 0,6 0,7 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -557,4 -214,5 -384,8 

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring låneskuld 467,4 37,0 118,5 

Ökning/minskning långfristiga fodringar 7,6 8,1 1,1 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 475,0 45,1 119,6 

    

Årets kassaflöde 46,7 -23,8 -27,8 

Likvida medel vid periodens början 38,4 66,2 66,2 

Likvida medel vid periodens slut 85,1 42,4 38,4 
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2 Sammanfattning koncernen 

2.1 Ytornet AB 

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

180831 
Utfall 

190831 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 10,9 24,7 34,2 34,0 34,0 

Verksamhet 

Den milda vintern har medfört att energikonsumtionen är lägre än prognos för tertial 2 både för elnätet 
samt fjärrvärmen. I år har fjärrvärmeverksamheten kört mindre olja än budget på grund av milt väder och 
ackumulatortanken. Under året planeras fjärrvärmeproduktionen övergå till helt fossilfri produktion enligt 
målet att ha en fossilfri produktion till år 2020. Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn tillströmning 
av nya kunder och här har kunder anslutits hela vintern då det inte varit någon tjäle i marken. Inga särskilda 
händelser har inträffat som påverkar verksamheten framåt. 

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

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

Ekonomi 

Tertialresultatet för Fjärrvärme och Övrig verksamhet ligger på budget medan Elnät och Öppet Stadsnät 
ligger över budget för perioden. Tertialresultatet totalt för Ystad Energi och Ystad Energihandel ligger på 
budgeterad nivå. Resultatprognosen för helåret ligger i nivå med budget under förutsättning att inget 
oförutsett inträffar. 

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

Investeringar 

Inga särskilda förändringar av investeringarna jämfört med budget har genomförts eller planeras. 
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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. Det pågår arbete med modernisering av mottagningsstation M2, Åkesholm, 
slutbesiktningen är genomförd och godkänd. Under hösten 2019 startar Ystad Energi arbetet med att byta 
ut alla 15 000 elmätare till modernare mätare. Utrullningen av de nya mätarna kommer att ske över en 
femårsperiod. Målsättningen är att Ystad Energis samtliga kunder ska ha fått sin nya mätare senast under 
2024. 

Bolaget är i sista året av regleringsperioden som är mellan åren 2016-2019, vilket innebär att 
förutsättningarna för intäktsramen från Energimarknadsinspektionen är klara. Nuvarande intäktsreglering 
innebär att Elnätsföretag framöver inte får betalt för äldre anläggningar. Det innebär att bolaget behöver 
investera mer än tidigare för att kunna tillgodoräkna sig anläggningstillgångarna. Den sista mars lämnades 
underlag in till Energimarknadsinspektionen för nästa regleringsperiod som är 2020-2023, svar om beslutad 
intäktsram väntas innan siste oktober. 

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

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

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

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

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

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

När det gäller gatubelysningen kommer underhåll att genomföras enligt plan. 

Intern kontroll 

Fortlöper enligt plan. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Leveranssäkerhet, mål för; Fjv= 99% 
leveranssäkerhet 

Inga avbrott i leveranserna till kund.   

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

Målet kommer ej att uppnås under året.   
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Pågår enligt  plan.   

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Pågår enl. plan.   

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Har erbjudit praktikplatser samt haft 
feriearbete på olika avdelningar under 
sommaren. 

  

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Utvecklingssamtal 1ggr/år Pågår enligt plan.   

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Aska återförs till skogen Aska som återförts till skogen, 97,7 %.   

Nätstationer och gatubelysning ska 
smälta in i bef. miljö 

Pågår enl. plan.   

Lokala leverantörer av 
bränsletransporter. 

Upphandling genomförd med lokala 
bränsleleverantörer. 

  

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

Pågår enl. plan.   

Minska fossilt utsläpp av CO2. Fossil oljeanvändning ligger på 0,6 %, 
lägre åren tidigare. Prognosen är att 
årsvärdet ej överstiger tidigare års värde 
och att 2020 är värdet 0. 

  

  

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

  

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

Genomfört för året.   
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Returtemperaturen ska sänkas Returtemperaturen är lägre än 
medelvärdet. Prognos för året är att 
detta värde blir lägre än de senaste fem 
åren. 

  

Minska elförbrukning i fjv-
produktionen 

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

  

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

Pågår enligt plan.   

Kontroll av att produkter som 
används inom företaget 

Pågår enl. plan.   

Öka välbefinnandet och kondition Pågår enl. plan.   

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Ta fram budget som godkänns av 
styrelsen. 

Pågår enl. plan.   

 

2.3 AB Ystadbostäder 

Ekonomi 
Utfall 

180831 
Utfall 

190831 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 7,1 5,3 8,5 8,5 8,5 

Verksamhet 

I kv. Grundström har det påbörjats nybyggnation av 36 lägenheter. Inflyttning planeras till november 2020. 

I projekt Fridhem (ombyggnad till vindslägenheter) står 4 nya lägenheter inflyttningsklara under hösten. 
Resterande 32 lägenheter handlades upp under våren och har byggstartats. Inflyttning kommer att ske 
etappvis under 2020. 

I projekt Kokillen pågår planering och projektering för nybyggnation av 52 lägenheter i två huskroppar. 
Projektet är upphandlat i en strategisk samverkansentreprenad tillsammans med projekten Mammutträdet 
1 och Abrahamsfält 1 samt ytterligare ett odefinierat projekt. Projektet är avropat och byggstart för Kokillen 
kan komma att ske i slutet av 2019 eller i början av 2020. 

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

Ekonomi 

Tertialrapporten för januari-augusti visar ett resultat på 5,3 mkr, vilket är något sämre än budgeterat. 
Avvikelsen från budget beror främst på att kostnaderna för reparationer och lägenhetsunderhåll varit högre 
än beräknat under början av året. Prognosen för helåret är dock att avkastningskravet på 8,5 mkr före 
bokslutsdispositioner och skatt kommer att uppnås. 
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Investeringar 

Periodens nettoinvesteringar uppgår till cirka 38,3 mkr, där nybyggnation Grundström (19,6 mkr), Fridhem 
vindslägenheter (12,6 mkr) och förvaltnings-/underhållsprojekt (5,2 mkr) utgör de största 
delinvesteringarna. 

Den totala årsvolymen för investeringar bedöms uppgå till cirka 100 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 2019 med lyckat resultat.  Även andra integrationsprojekt planeras och kan 
komma att startas under året. Stort engagemang har lagts i att minimera ekonomiska förluster för vakanser 
i bostäder, lokaler samt parkeringsplatser och garage. Trots insatser finns det för många lediga 
parkeringsplatser. En anledning till det är att det finns för många parkeringar på vissa bostadsområden som 
är byggda med parkeringsnorm 1-1. 

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

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

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

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. 
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Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

4 vindslägenheter på Fridhemsgatan är 
inflyttningsklara i höst och 
entreprenadavtal är tecknat för 
resterande 32 vindslägenheter för 
inflyttning under 2020. 36 lägenheter i 
nyproducerat 8-våningshus inom kv. 
Grundström är igångsatt i 
samverkansentreprenad och kommer att 
vara inflyttningsklara i november 2020. 

Upphandlingen av strategisk samverkan 
för Kokillen, Abrahamsfält och 
Mammutträdet och ett odefinierat 
projekt är genomförd och 
samverkansavtal är tecknat med NCC. 
Arboristen (20 lgh) inom Ystad 
Trädgårdsstad kan samordnas med 
Mammutträdet (50 lgh) med byggstart 
under 2020. Kokillen (52 lgh) beräknas 
byggstartas i början av 2020. 

  

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

Vi följer underhållsplanerna och pågår in 
i november men med gott resultat. 

  

Öka intresset för Ystad Villamässan är genomförd. 

Mini Bomässan är genomförd. 

Deltagande på Nationaldagsfirandet är 
genomfört. 

  

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

Konstnärlig utsmyckning har beaktas vid 
pågående upphandlingar. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Följer handlingsplanen för 
fiberinkoppling. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Sponsrar kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

Sponsring av midsommarfirandet, Lilla 
Tåget och YstadSweden JazzFestivalen 
är genomfört. Sponsring av nyårsfirandet 
återstår. 
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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 

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

I arbetet med att skapa goda 
arbetsförhållanden har kontoret 
genomgått en förändring vad avser de 
fysiska ytorna. Fler medarbetare har 
anställts och ytorna har omdisponerats 
för att möta det behovet. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Minska utsläpp av miljögifter till 
vatten. 

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

  

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

Samtliga planerade nybyggnadsprojekt 
sker genom förtätning. 

Inventering av lämplig mark pågår 
kontinuerligt. 

  

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

Vi bevakar att markansvisningsavtalen 
följs. 

  

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

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

  

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

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

  

Verka för ett ökat boinflytande för 
våra hyresgäster. 

Årets sommaraktiviteter är genomförda.   

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

Vi följer våra ronderingar för god 
utemiljö för rent, snyggt och tryggt. 

  

Verka för att tillskapa uteaktiviteter i 
bolagets bostadskvarter. 

Planerade aktiviteter för hyresgäster att 
odla i odlingslådor är genomfört. 

Sommarlov i Fridhem för främst 
ungdomar är genomfört. 

Erbjudande för hyresgäster att delta 
kostnadsfritt i Wallanderloppet är 
genomfört. 

  



Delårsrapport tertial 2 2019 28(96) 

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 

180831 
Utfall 

190831 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 5,1 6,3 9,0 9,0 9,0 

Verksamhet 

Brev har skickats till intressenter för markanvisning inom kv. Lillö och en del svar har inkommit samt en 
del har tackat nej. Markanvisning påbörjas inom kort. 

Bolaget deltar i arbetet att hitta nya lokaler åt Kulturmagasinet. Under tiden arbetet pågår har kontraktet för 
lokalerna i kv. Simrishamn förlängts som längst till och med 2020-12-31. 

Diskussioner förs med intressenter som vill förvärva fastigheter av Ystads Industrifastigheter. 

Tandtekniska laboratoriet har flyttat in i Kustvakten 1 och annan presumtiv hyresgäst är intresserad av 
resterande 3 000 kvadratmeter inom Kustvakten 1 och 2. 

Ekonomi 

Rapporten för tertial 2 visar ett utfall på 6,3 mkr. I dagsläget finns det inga indikationer på några större 
avvikelser från budget för helåret, och prognosen för 2019 visar på ett vinstresultat före 
bokslutsdispositioner och skatt på 9 mkr. 

Investeringar 

Periodens investeringar uppgår till cirka 11,4 mkr, där ombyggnad kv. Heden 6 (8,2 mkr) och byte 
ventilation i kv. Bommen 1 (2,0 mkr) utgör de största delinvesteringarna. 

Den totala årsvolymen för investeringar bedöms uppgå till 20 mkr. 

Framtid 

Ystads Industrifastigheters personal är lokaliserade i Ystadbostäders lokaler på Stortorget och arbete pågår 
med att öka utbytet mellan företagen för att öka synergieffekterna. Ekonomifunktionen är nu förlagd hos 
Ystadbostäders ekonomiavdelning och lokalerna på Stortorget 2 har modifierats och fräschats upp. 

Arbeta efter upprättade underhållsplaner på kort och lång sikt. Arbeta efter upprättade drift- och 
skötselprogram för installationer i fastigheterna. Säkerställa att framtagna skötselprogram för yttre skötsel 
av mark efterföljs. 

Omarbeta hyreskontrakt med aktuella gränsdragningslistor vid omförhandling. Säkerställa att 
myndighetsbesiktningar utförs enligt intervaller: hissar, OVK, tryckkärl, sprinkler, kyla, portar, SBA, el-
revision, energideklaration med mera. Jobba efter plan för energioptimering av fastigheterna tillsammans 
med hyresgästerna. 

Ytterligare förbättra rutiner för felanmälan. Verka för en ökad digitalisering av administrativa rutiner. 
Fortsatt utveckla koncept för försäljningsmaterial för vakanta lokaler. Driva etableringsgrupp/nätverk för 
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att fånga upp försäljningar av fastigheter samt presumtiva kunder. 

Att kunna tillgodose näringslivets expansion med lokaler och ytor krävs investeringar i befintliga fastigheter 
samt nyförvärv av fastigheter. Byggstart för ny produktionsbyggnad åt WME inom kort. 

Intern kontroll 

Bolaget 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. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Markanvisning av ca 160 lägenheter 
på kv Lillö 

Förberedelse för markanvisning startar 
inom kort 

  

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

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

Anpassning av lokaler inom heden 6 har 
utförts under första kvartalet för 
hyresgäster som utökat sina hyresavtal. 

Utbyggnad av lokaler inom Pumpen 7 
för befintlig hyresgäst är beställd av 
upphandlad entreprenör. 

Diskussioner förs om fastighetsförvärv. 

  

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. 

Nytt kontrakt skrevet med bland annat 
Ystads Studios för en säkrare framtid för 
båda parter. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Möjliggöra för näringslivets 
expansion genom att tillhandahålla 
lämpliga lokaler. 

Uthyrningsnivå på över 90% börjar det 
bli svårt att möjliggöra för näringslivets 
expansion då många presumtiva 
hyresgäster önskar andra typer lokaler än 
vårat lediga bestånd. Ser över 
möjligheter att förvärva andra fastigheter 
och annan byggbar mark. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Sponsra kulturarrangemang som är 
viktiga för staden. 

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

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

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

Utökat samarbete med Ystadbostäders 
personal både för kompetensutnyttjande 
och personaltrivsel. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Genom att förtäta staden ser vi till att 
kommunens markanvändning är hållbar. 
Ystads Industrifastigheter bevakar 
kontinuerligt fastighetsmarknaden för att 
eventuellt förvärva markytor som går att 
förtäta och översyn görs även inom egna 
fastighetsbeståndet 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

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

  

 

2.5 Ystad Hamn Logistik AB 

Ekonomi 
Utfall 

180831 
Utfall 

190831 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 5,2 8,8 3,0 3,0 5,1 

Verksamhet 

Årets åtta första månader förstärker återigen hamnens placering som Sveriges tredje största 
färjepassagerarhamn. Främst är det trafiken till Bornholm som visar en god utveckling men även 
passagerarantalet till Polen har en liten ökning. Vid årsskiftet lades järnvägstrafiken över södra Östersjön 
ned och ett fartyg lämnade hamnen två månader senare vilket har påverkat godsvolymerna negativt. 
Utvecklingen för trafiken till Bornholm, bl.a. med fler dagliga anlöp, kompenserar till största delen detta 
bortfall. Det finns tendenser till en början på en lågkonjunktur, men det är för tidigt att dra någon 
långtgående slutsats. 
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Ekonomi 

Resultatet per sista augusti stannar vid 8,8 mkr, vilket är bättre än såväl budget som föregående år. 

Intäkterna följer budget i sin helhet med marginella negativa avvikelser för lastbilar och gods. Däremot 
fortsätter intäkterna att öka emot passagerare och personbilar, i synnerhet för resande till och från 
Bornholm. Men även den polska passagerartrafiken visar positiva ekonomiska tendenser. 

Vidare var augusti månad en bra månad för konventionell trafik som visar på ett positiv resultat. Det bör 
även noteras att även om bolagets totala intäkter är lägre än budget, är de fortfarande högre än föregående 
år vid samma tid. 

På kostnadssidan följer bolaget budget och plan överlag. Det kan dock konstateras att vissa budgeterade 
kostnader ej kommer att realiseras, varvid bolaget därmed har en positiv avvikelse på den totala 
kostnadsmassan, på helårsbasis. Det rör i synnerhet kostnader för oplanerat underhåll samt 
personalkostnader. 

Med anledning av ovanstående lämnar bolaget en prognos för helåret 2019 om ett positivt resultat om 
5,1 mkr. Uppdaterade kommentarer kring prognos och höstens utveckling lämnas i samband med oktober 
månads resultat. 

Investeringar 

Bolaget har per augusti månad genomfört investeringar på 3,7 mkr. De två största investeringarna landar på 
1,8 mkr stycket, vilket avser två nya terminaltraktorer som ersätter två gamla. Bolaget jobbar enligt plan med 
att byta ut fordonsparken emot klimatsmartare fordon. 

Framtid 

Ännu ett för bolagets verksamhet mycket spännande år pågår, i synnerhet i det fortlöpande arbetet att 
befästa Ystad Hamns stora betydelse för såväl Ystad som regionen. 

Framtidsfrågan är på allvar på agendan. Genom infrastrukturägaren Ystads kommun genomförs ett projekt 
om två nya färjelägen i den yttre hamnen för att kunna tillmötesgå kundernas framtida behov av större 
fartyg. Projektet följer den av kommunfullmäktige 2018 beslutade budgeten och planbudgeten, och kan ses 
som det första steget ut i den yttre hamnen och inte minst uppfyllnad av Vision 2030. 

Ystad Hamn visar nu för första gången på otroligt många år att hamnen vill vara med i framtiden. Intresset 
för hamnen har därmed ökat och fler intressenter hör av sig för diskussion om framtida möjligheter till 
samarbete och färjetrafik alternativt konventionell verksamhet. 

Intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll har fortlöpt enligt tidigare arbetssätt och inga avvikelser är att rapportera. 
Bolaget digitaliserade hela arbetssättet med intern kontroll in i verksamhetssystemet Stratsys. Arbetet med 
att implementera det fullt ut i organisationen har dock försenats och beräknas vara i fas vid utgången av 
2019. Förseningen beror uteslutande på att bolaget parallellt med detta har ISO-certifierats, enligt 9001 och 
14001, vilket blev klart maj 2019. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Skapa ytor för byggande. Arbetet pågår över tid och 
verksamhetsår. Bolaget har sedan 
tidigare lämnat tillbaka områden till 
Ystads kommun, översynen över 
ytterligare områden pågår och det är 
tveksamt om fler områden kommer att 
lämnas tillbaka innan sista december 
2019. 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Pågår över flera verksamhetsår och det 
arbete som initierats mest under året 
handlar om södra dragongatan som 
beräknas vara ombyggd vid utgången av 
2021 om Ystads kommun beslutar om 
investeringen. 

  

Verka för fler kunder till hamnen och 
företagsetableringar inom arrenderat 
hamnområde 

Ett arbete som pågår över tid.   

Verka för en bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad 

Pågår över tid.   

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Om möjligt, skapa ett kulturvärde i 
de publika utrymmena. 

Görs där det är möjligt.   

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Säkerhetsställa hamnens framtid Kommunen investerar i två nya 
färjelägen som definitivt öppnar upp för 
nya framtida möjligheter men som även 
säkrar de nuvarande kundernas möjlighet 
till utveckling. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Inom kommunen har det funnits olika 
syn på hur detta ska lösas samt vem som 
är ansvarig. En dialog har nu initierats 
vilket förhoppningsvis resulterar i en 
lösning under året avseende färjeläge 5 
och för övriga färjelägen senast under 
2021 vilket år det blir obligatoriskt för 
fartygen att lämna svart/gråvatten. 

  

Upprätta interna rutiner för 
driftsstörning/avvikelserapportering 

Rutiner och system finns på plats för att 
anmäla och följa driftsstörningar i 
verksamheten. 

  

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 Bedöms vara uppfyllt på helårsbasis.   
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Säkra svart/gråvatten från fartyg Inom kommunen har det funnits olika 
syn på hur detta ska lösas samt vem som 
är ansvarig. En dialog har nu initierats 
vilket förhoppningsvis resulterar i en 
lösning under året avseende färjeläge 5 
och för övriga färjelägen senast under 
2021 vilket år det blir obligatoriskt för 
fartygen att lämna svart/gråvatten. 

  

100% fossilfritt fordonsbränsle, där 
det är möjligt. 

   

Byte av samtliga 
fordon/arbetsmaskiner 

Alla budgeterade fordon/arbetsmaskiner 
skall vara utbytta innan årsskiftet. 

  

Egenproducerad el, exempelvis 
solpaneler. 

Projektet har startat upp men kommer 
att pågå över tid. 

  

Solceller till skyltar etc. Projektet igång och kommer pågå över 
tid. 

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Påverka ägarna för att möjliggöra en 
utveckling av hamnen. 

Pågår över tid och beräknas vara klart 
vid utgången av 2021. 

  

Minska antalet leverantörer inom 
samma område 

I och med bolagets ISO-certifiering som 
blev klar under Q2-2019 är 
kategoriseringen av leverantörerna klara. 
Det som återstår är att, över tid, 
implementera arbetet med bolagets 
leverantörer genom olika typer av 
upphandlingar för att generera ramavtal 
utifrån givna kriterier. 

  

Fler antalet upphandlingar/ramavtal 
gemensamt med kommunen 

Alla upphandlingar, som inte är specifika 
för hamnverksamheten, görs idag 
tillsammans med Ystads kommun där 
skalfördelar och samordnad upphandling 
med övriga bolag/förvaltningar görs. 

  

Tydligare kvalitets- och miljökrav vid 
upphandlingar 

   

100% LED-belysning där det är 
möjligt 

Beräknas vara klart innan årsskiftet där 
det var budgeterat att bytas ut 
energikällor. 
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2.6 Ystads Teater AB 

Ekonomi 
Utfall 

180831 
Utfall 

190831 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

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

Verksamhet 

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

Teaterns attraktivitet håller i sig och bokningarna ligger på en ökad nivå i förhållande till 2018. 

Besökssiffrorna uppgår till 30 000 för de två första tertialen vilket pekar på att det blir över 40 000 besökare 
på helåret och kanske det högsta någonsin. 

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

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

Ekonomi 

Tertialuppföljningen för Ystads Teater redovisar ett överskott mot budget. 

Administrations- och teaterverksamheten visar sammantaget ett överskott, caféverksamheten har minskat 
sitt underskott till i princip ett nollresultat medan fastighetsverksamheten visar ett mindre underskott. 

Prognosen för 2019 är att Teatern kommer uppnå ett plusresultat. 

Investeringar 

Årets stora investering är renovering av ventilationssystemet vilket kommer att förbättra inomhusklimat till 
glädje för besökarna men innebär också ett mindre slitage på teaterns väggar. Arbetet är i huvudsak klart 
och det som återstår är luftvärmepump som skall anslutas. Denna kommer att kombineras med ett miljöhus, 
som kräver bygglov vilket inte är klart. Länsstyrelsens godkännande för håltagning i byggnaden är ej heller 
klart. 

Utbyte av de nedsuttna sittdynorna i salongen har påbörjats. Halva kostnaden har samlats in från privata 
sponsorer. 

Framtid 

Fastigheten har fortsatt stort behov av underhållsåtgärder. 

Utvändigt är det nödvändigt att det löpande underhållet fortsätter. Altanen på teaterns södra sida skall 
renoveras under 2020 och därefter är det möjligt att renovera väggen i anslutning till altanen. 

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

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

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

Intern kontroll 

Intern kontroll utförs enligt plan. 
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Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Attraktivt utbud av evenemang med 
hög kvalité 

   

Vårda teaterbyggnaden Renovering av ventilationssystemet till 
stor del klar. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Tillgänglig teater för 
funktionshindrade 

   

Scenen tillgänglig för skolan    

Erbjuda ett utbud som attraherar 
barn och ungdomar 

   

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Anställa ungdomar på timmar vid 
olika evenemang 

15 st ungdomar anställda. Är en 
förutsättning för att kunna bedriva 
verksamheten. 

  

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Kompetensutveckla personalen för 
att bland annat minska sårbarheten i 
företaget 

   

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Inför ökad grad av källsortering Byggnadens utformning medför stora 
svårigheter att få en rationell 
källsortering. Första steget är att bygga 
ett miljöhus utanför teatern där tunnor 
för de olika fraktionerna kan sorteras. 
Utrymme för den första sorteringen 
kräver ombyggnad av köket. 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Det årliga resultatet skall vara 0. Vidtagna åtgärder gällande 
caféverksamheten har resulterat i att man 
nästan uppnått ett 0 resultat 

  

 

2.7 AB Ystads Saltsjöbad 

Ekonomi 
Utfall 

180831 
Utfall 

190831 
Budget 

2019 
Avkastn. 
krav 2019 

Prognos 
2019 

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt, mkr 3,8 4,3 3,5 3,5 3,5 

Verksamhet 

Ombyggnad för ny spa-reception. 

Ny reningsanläggning till pool. 

Renovering av rum i East Side. 

Installation av personalhiss i West Side. 

Asfaltering av parkering. 

Ekonomi 

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

Investeringar 

Installation av hiss i West Side. 

Asfaltering av parkering. 

Totalrenovering av ventilation i spa. 

Framtid 

Tillbyggnader med mera enligt långtidsplan. 

Intern kontroll 

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan. 

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 
de lägre åldersskikten 

   

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Bidra till att kulturintressen 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 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Resultat 0,5 0,5 0,0 0,5 

Verksamhet 

Genom övning och utbildning kan SÖRF:s personal medverka till att bränder och olyckor minskar i sydöstra 
Skåne. Vid publika evenemang fokuseras på vikten av brandvarnare i våra bostäder. SÖRF besöker alla i 
årskurs 2, 5 och 8 i medlemskommunerna, totalt 3 000 barn/ungdomar. De yngre barnen utbildas i 
brandkunskap och vikten av att kunna hantera en brand i hemmet. De får också utbildning om vart de ska 
vända sig i händelse av att en brand eller olycka uppstår. I årskurs 8 utbildar vi enligt 
Brandskyddsföreningens ”Upp i rök”. Utbildningen riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar 
konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende och handlande. 

Alla människors förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka. Förbundet har till och med augusti 
månad utbildat 2 080 personer i grundläggande brandutbildning (GBU), hjärt- och lungräddning (HLR), 
utrymning, handbrandsläckning och SBA. SBA är en utbildning som riktar sig till fastighetsägare och 
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brandskyddsansvariga i olika verksamheter. Målet är att tydliggöra ansvarsfrågan och att skapa en förståelse 
för hur viktigt det är att bedriva ett fungerade systematiskt brandskyddsarbete. 

 

Operativ verksamhet   

Långsiktiga mål Delmål Aktiviteter/helårprognos 

Snabbast tillgängliga och lämpliga 
insatsresurs ska larmas vid nödläge 
oavsett kommun och 
organisationstillhörighet. 
Räddningstjänsten ska kunna 
påbörja en räddningsinsats inom 10 
minuter vid 70% av de prioriterade 
olyckorna och 100% inom 20 min. 

Alltid kunna genomföra insatser 
med bas- och särskild förmåga.    
Basförmågan ska levereras även vid 
flera samtidigt pågående insatser. 
Redovisning enligt SKL Öppna 
jämförelser efter årsskiftet. 

Insatser med särskild förmåga inte 
uppfyllt under perioden maj-
augusti. Tekniskt fel på höjdenehet 
station Ystad. 

Vid ett nödläge ska alla 
organisationer gemensamt via 
samverkan ge den nödställde så 
snabb och effektiv hjälp som 
möjligt. 

Följa övningsplanen för insats- och 
ledningsförmåga. Fortsätta skapa 
förutsättningar för vår 
gemensamma ledningscentral 
RCSYD inom område Syd. 

Målet uppfyllt då vi följer antagen 
övnings- och utbildningsplan. 

  

Förebyggande verksamhet   

Långsiktiga mål Delmål Aktiviteter/helårprognos 

Ökad trygghet och kunskap hos de 
som bor, arbetar och vistas inom 
sydöstra Skåne. 

Aktivt stödja kommunerna i deras 
förebyggande arbete. Följa upp och 
vidtaga åtgärder för att minska 
bränder i kommunala byggnader 
och att antalet olyckor ska minska i 
medlemskommunerna. 

Arbetet med att utföra tillsyner 
fortgår enligt fastställd plan. 
Olycksförloppsutredningar 
genomförs i skälig omfattning. 
SÖRF är en av de deltagande 
organisationerna i RSA arbetet 
(Risk och Sårbarhets Analys) i våra 
kommuner. Yttre befälsgruppen 
kommer att deltaga och målet är att 
medverka vid samtliga RSA möten. 

Arbeta med att genomföra den 
regionala strategin med sikte på att 
Skåne ska bli Sveriges brandsäkraste 
region. 

Utveckla olycks- och 
brandförebyggande arbetet. Arbetet 
ska leda till färre bränder och 
olyckor i sydöstra Skåne. 

Genom övning och utbildning kan 
förbundets personal medverka till 
att bränder och olyckor minskar i 
sydöstra Skåne. SÖRF satsar på 
årskurs 2, 5 och 8 och att nå 
samtliga i medlemskommunerna. 
Årets mål är att samtliga i årskurs 7 
har deltagit i säkerhetsmässan. 
Säkerhetsmässan för årskurs 7 
genomförs under september månad 
och därmed uppfyller SÖRF målet. 

Antalet omkomna och skadade vid 
bränder ska minska genom 
samverkan med andra aktörer, 
såsom kommunala förvaltningar 
och fastighetsägare. 

Genomföra tillsyn gentemot 
fastighetsägare (flerfamiljshus). 
Andelen fungerande brandvarnare i 
bostäder ska öka i samtliga 
bostadstyper. 

Genom brandskyddskontrollan-
ternas informationssatsning i 
samband med brandskyddskontroll-
erna förväntas SÖRF nå målet. 
Under hösten påbörjas 
förberedelser inför tillsyner i 
flerfamiljshus inför 2020. 

Räddningstjänsten i Skåne ska verka 
för att skapa samsyn inom 
myndighetsområdet. 

Delta i, och arbeta i enlighet med 
regionala och nationella 
informationsinsatser. Följa de 
skånegemensamma 
standardyttranden i byggärenden 
för att skapa samsyn. 

Skånegemensamma 
standardyttrande användas vid 
remissvar till olika myndigheter. 
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Ekonomi 

Förbundets har ett positivt resultat efter augusti månad på 0,5 mkr. Prognosen för året är osäker, framförallt 
beroende på pensionsskuldsberäkningen. Överskottet beräknas bestå vid årsskiftet, vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse 0,5 mkr. 

SÖRF har under sommaren gjort justeringar gällande pensionsåldrar i KPA:s individlista. Anpassningen 
gäller operativ personal som är berättigad till särskild avtalspension vid 58 år. Inom räddningstjänsten är 
trenden att operativ personal jobbar längre och det följer SKL:s remissyttrande att det är önskvärt att på 
olika sätt stimulera till ett förlängt arbetsliv och höjd pensionsålder. Pensionsavvikelsen i jämförelse mot 
budget blev positiv med cirka 1,0 mkr. 

De senaste åren har inneburit en ökad kostnadsnivå när det gäller verksamheten för RiB (deltidsbrandmän). 
Förbundet har haft en högre personalomsättning under perioden, som delvis beror på att arbetstillfällen 
saknas på bostadsorten. Detta innebär ökade kostnader för utrustning, utbildning, övning, 
läkarundersökningar och förlorad arbetsförtjänst. Avvikelsen i jämförelse mot budget blev -0,6 mkr. 

Finansiella mål: 

Det egna kapitalet ska vara större än noll - Tidigare års goda resultat har lett till ett stabilt eget kapital. 

Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara större än noll - Prognosen per 
helår visar att måluppfyllelse kommer att uppnås 

Framtid 

Äntligen kommer ombyggnationen av stationen i Ystad nå ett slut under hösten. Brandstationen byggdes 
1979 och efter ombyggnationen har SÖRF åter fått en uppdaterad brandstation där förbundet kan erbjuda 
en bra arbetsmiljö för samtlig personal. Ombyggnationen har resulterat i omklädningsrum för alla, ett 
förbättrat och förstärkt skalskydd, en solcellspark för en hållbar framtid, nytt kök, renoverad lektionssal och 
ett steg mot en förbättrad arbetsmiljö med projektet ”friska brandmän”. 

2.9 Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Resultat 0,7 0,0 -1,1 -0,3 

Verksamhet 

Miljöförbundet tog i oktober 2018 fram en plan för att utveckla ett arbetssätt med avgränsad branschtillsyn 
som kommer att gälla från 2020. Kontakt med konsult etablerades för att bland annat arbeta med att utveckla 
teamkänslan på miljöförbundet och att arbeta med att stärka  varumärket. Det berör olika avsnitt som bland 
annat ledarskap/medarbetarskap, att leda sig själv, attityd och motivation. Arbetet har skett både 
individuellt, i grupp och tillsammans med direktionen. Under våren har det också arbetats fram spelregler 
och värdegrunder som gäller både för direktion och förvaltning. Miljöförbundet har sedan tidigare tagit 
beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i framkant och därför följs hela tiden utvecklingen med att 
hitta nya moderna arbetssätt och kunna bli digitala även ute på fältet. Genom att arbeta med avgränsningar 
i tillsynen finns det möjlighet att anpassa personalresurser och arbetsinsatser efter målgrupp och behov. 

Arbetet med E-blanketter har kommit igång under året och kommer att lanseras i september. En plattform 
har installerats för att kunna möta framtiden med E-blanketter och där man kommer att kunna följa sina 
ärenden under ”Mina sidor”. Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor. 

I juni fyllde miljöförbundet 10 år. Detta firades med ”Öppet hus” och det kom en hel del besökare som var 
intresserade av vår verksamhet och på plats för att svara på frågor fanns både direktion och förvaltning. 

Förbundet har en aktuell hemsida och sedan i våras även en facebooksida som uppdateras kontinuerligt 
med rapporter från olika tillsynsprojekt och annan information. Facebooksidan får fler och fler besökare 
som följer verksamheten. Beroende på inlägg är det stundtals många kommentarer. 

Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft som gäller tobak och liknande produkter. 
Ansökningsförfarandet ställer betydligt högre krav på den som söker tillstånd idag mot tidigare. 
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Miljöförbundet kommer under året att hjälpa Sjöbo Kommun med att handlägga ärende som gäller tillstånd 
för att sälja tobak och liknande produkter. Även de som anmält att sälja tobak och liknande produkter 
tidigare måste söka om för att få tillstånd. Extra resurser har tillsatts för att klara handläggningen kring den 
nya lagstiftningen. 

Under hösten 2018 påbörjades inspelningen av en kort informationsfilm som handlar om den dagliga 
verksamheten. Filmen som blev klar i februari är förbundet mycket stolt över, och den har fått gott betyg 
av medborgare och kolleger. 

Under våren har två ansökningar för provborrning (djupborrning) inom Tomelilla kommun handlagts. Det 
har varit en gedigen handläggning där bland annat alla som känner sig berörda har beretts möjlighet att 
inkomma med synpunkter. Ärendena har krävt extra direktionsmöten och har överklagats upp till högsta 
instans som i detta fallet är Mark- och miljööverdomstolen. 

Det finns under året extra resurser för att få ett aktuellt register över cirka 7500 enskilda avlopp. Arbetet 
fortlöper och det är ett stort antal enskilda avlopp där miljöförbundet måste gå vidare för att säkerställa att 
avloppen uppfyller lagkraven och inte släpper ut orenat avloppsvatten. Senast 2022 ska alla som har 
bristfällig rening av enskilda avlopp fått krav på sig att åtgärda dessa. 

Under våren har det beslutats i SÖSK-kommittén att gå vidare till respektive medlemskommuns och Sjöbo 
kommuns fullmäktige med att alkoholenheten ska flyttas över till miljöförbundet. Revidering av 
förbundsordning och reglemente kommer därför att påbörjas där kanslichefen i Tomelilla är 
sammankallande. 

Den beslutade verksamhetsplanen för året ligger efter tertial 2 på 60 %. 

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 och vara värdeskapande - förväntas uppfyllas genom att klara de 
indikatorer som är uppsatta för målet. 

Ekonomi 

Det andra tertialet redovisar ett neutralt utfall vilket ger ett positivt resultat på 0,7 mkr jämfört med budget. 
Miljö- och hälsoskyddsavgifterna redovisar ett positivt resultat på 0,1 mkr; i stort redovisar alla 
verksamheterna ett resultat i nivå med budget. Övriga intäkter redovisar ett positivt resultat på 0,2 mkr 
hänförligt bland annat till arbetsmarknadsstöd. Personalkostnader redovisar ett positivt resultat på 0,1 mkr 
hänförligt till bland annat sjukfrånvaro och nedsatt tjänstgöringsgrad i förhållande till budget. Prognosen 
för personalkostnaderna är en negativ avvikelse på 0,1 mkr hänförligt personalförstärkning inom 
tobaksområdet. Budget för övriga kostnader har inte behövt användas till fullo under de två första tertialen 
och redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Effekten av semesterlöneskuldens förändring redovisar ett temporärt 
överskott på 0,2 mkr. Helårsprognosen för förbundet är ett negativt resultat på 0,3 mkr, vilket är 0,8 mkr 
bättre än budget. 

Det finansiella målet att förbundet ska gå med positivt resultat är inte uppfyllt i budgetåren 2019 och 2020. 
Direktionen åberopade i budgetprocessen synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet under 
kommande år på grund av en nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister. Syftet är att 
kommunerna ska klara sina miljömål och att förbundet får uppdaterade register för att kunna leverera data 
till andra myndigheter. Att inte leverera uppgifter kan sluta med att förbundet kan förlora tillsynen vilket 
hade varit förödande för medborgare och miljöförbundet. Inför budget 2019 och 2020 förankrades detta 
med revisorerna och medlemskommunerna. 

Sammanfattningsvis bedöms förbundet ha en god ekonomisk hushållning och förväntas även ha det vid 
årets slut. Balanskravet förväntas däremot inte uppfyllas. 

Investeringar 

En plattform har installerats för att kunna möta framtiden med e-blanketter och där man kommer kunna 
följa sina ärenden på ”Mina sidor”. Inga större investeringar är planerade under året. 
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Framtid 

Miljöförbundet ser ljust på att klara de mål som finns uppsatta för 2019. Miljöförbundet kommer att fortsätta 
att arbeta med att stärka varumärket, arbeta med avgränsad branschtillsyn, utveckla teamkänslan och att 
utveckla ett digitalt arbetssätt. 
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3 Kommunstyrelsen Ledning och Utveckling 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 30,7 30,7 40,2 44,7 

Kostnader -95,1 -104,4 -154,0 -157,0 

(varav kapitaltjänst) (-5,3) (-4,8) (-6,9) (-6,9) 

Summa -64,4 -73,7 -113,8 -112,3 

Verksamhet 

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

Heltidsprojektet, "mer tid i Ystad" har förlängts fram till november och fullmäktige har fattat beslut om 
Policy för heltid. Plan för genomförande är framtagen med start under januari 2020. 

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

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

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

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

Implementering av styr- och resultatmodell pågår efter att förslag till ny modell beslutades av 
kommunfullmäktige i augusti. 

Arbetet med e-tjänster fortgår. Ett nytt digitalt flöde har implementerats under andra tertialet - digital 
skolstart, vilket fick ett stort gensvar med 1 800 underskrifter inom 48 timmar efter lansering. Fortsatt gott 
arbete ute i organisationen med att inventera sina verksamhetsprocesser och förståelsen för 
processkartläggning verkar öka i takt med att arbetet fortskrider. 

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

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

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

Ekonomi 

Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett överskott efter det andra tertialet på 3,5 mkr. 
Resultatet inkluderar en temporär positiv effekt av förändringen av semesterlöneskulden på 0,8 mkr. 
Bortseende från förändringen av semesterlöneskulden redovisar förvaltningen ett positivt resultat på 
2,7 mkr hänförligt bland annat till personalrelaterade poster och överskott i verksamheter som har kostnader 
som faller ut senare under året. Budgeterade medel till hamnstaden har inte nyttjats fram till tertial 2, likaså 
budgeten för sociala investeringar på 0,5 mkr. Av avsatta medel till trygghetsbefrämjande åtgärder på 
1,0 mkr har 0,2 mkr nyttjats. 

Förvaltningens prognos 2019 är ett positivt resultat på 3,5 mkr. Prognosen beaktar en ännu ej beslutad 
budgetkompensation för löneökningar avseende perioden april-december 2019 på 1,5 mkr. 

Budgetramen avseende överförmyndarverksamheten och medlemsavgifter till kommunalförbunden 
redovisar ett underskott efter det andra tertialet på 1,2 mkr. Prognosen är ett underskott på 2,0 mkr till 
största del hänförligt ökningar av medlemsavgiften till räddningstjänsten. Detta inkluderar en kostnadseffekt 
av att Ystads befolkning ökat i högre grad än övriga medlemskommuner vilket gör att kommunen får bära 
en större andel av medlemsavgiften. Budgetramen för kommunalförbundens medlemsavgifter är oförändrad 
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sedan 2016. 

Överförmyndarverksamheten som från och med 2019 ingår i budgetramen för kommunalförbunden 
uppvisar efter det andra tertialet ett överskott i förhållande till budget på 0,1 mkr. Helårsprognosen är ett 
nollresultat. 

Framtid 

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

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

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

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

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

IT-avdelningens utmaningar framöver är fortsatt IT-säkerheten. 

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

Huvudprojekt 2019 för hamnen är färjeläge 7/8. 

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

Intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll fortgår. Merparten av förvaltningens kontrollmoment utförs på årsbasis. Ett av 
kontrollmomenten rör IT-säkerhet och där konstaterar förvaltningen likt tidigare att det finns 
säkerhetsluckor på grund av system som inte är tillräckligt uppdaterade. Stickprovskontroller av fakturor 
avseende representation visar på avvikelser som rör såväl momsavdrag som krav på korrekt anteckning. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Planera och genomföra 
företagsbesök 2019. 

T.o.m 31/8 är 19 företagsbesök 
genomförda. Vi ligger efter tidplan. 
Dialog sker med politiken om deras 
ambition med målet. 

  

Destinationsutveckling genom 
projektet destinationsprocessen. 

Löper enligt tidplan   

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

Fortfarande ärende om allmänna vägar 
som drar ut på tiden hos Länsstyrelsen 
samt andra tekniska förutsättningar. Tror 
fortfarande att 4 kontrakt ska skrivas 
under året. 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Vid planering, ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar 

Pga personalförändringar används 
samma text och uppföljningsbedömning 
som i tertial 1: 

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

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Följa upp kommunens 
bredbandsstrategi 

Avstämningar med jämna mellanrum 
med YEAB:s fiber utbyggnad samt 
deltagande i bredbands projekt i Skåne 
för att söka medel för ytterligare 
utbyggnad. Aktivt deltagande i KFSK 
och Region Skånes aktiviteter. 

  

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

Arbetet fortskrider! Visserligen sker det 
ganska långsamt men vi håller väldigt 
hög kvalité på arbetet och 
verksamheterna själv är sina egna 
förändringsledare. De olika 
förvaltningarna borde tillsättas mer 
resurser för att öka takten i sitt arbete 
med att effektivisera och digitalisera sina 
administrativa processer. 

  

Förtydliga och förenkla 
användarvänligheten av reglementen 

Reglementena har godkänts av 
kommunfullmäktige i augusti 2020. 
Målet var att reglementena ska vara 
likvärdiga och därmed bli mer 
användarvänliga samt att förtydliga 
regleringen vilket i sig innebär att 
rättssäkerheten ökar. 

  

Förbättra rutiner runt val Arbetet fortgår med uppföljningar och 
utvärderingar. Paketeras och 
sammanfattas vid årets slut. 

  

Införa e-arkiv Projektet med Lund i ledningen för att 
föra ett e-arkiv är uppstartat och löper 
på enligt plan. Styrgruppen har beslutat 
om lokaler för den personal som behövs 
och två pilotsystem har valts ut. En 
process för att upphandla e-arkiv genom 
avrop från SKL har inletts. Styrgruppen 
har också identifierat vilka 
verksamhetssystem respektive kommun 
använder vars information sedan ska 
integreras i e-arkivet i olika stadier. 
Anställningen av de personella 
resurserna har kommit igång och för 
Ystads del kommer ett möte att ske i 
oktober. 

Samarbetet har uppmärksammats i 
Dagens Samhälle 

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

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Följer tidplan och aktiviteter. T4 har i år 
12 elever och 11 deltagande företag! 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Utveckla Internkontroll I utskickade anvisningar till 
delårsbokslutet framgår att rapportering 
ska ske gällande intern kontroll från 
verksamheterna utifrån de 
kontrollmoment som är aktuella. 

Reviderat reglemente för intern kontroll 
har antagits av kommunstyrelsen. 

  

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

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

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

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

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

  

Beslutsstöd för chefer inom Social 
Omsorg 

Implementeringen av QlikSense är 
försenad dels beroende på licensproblem 
och dels på grund av att 
kvalitetssäkringen av uppgifter tagit 
längre tid än beräknat. Arbetet med 
ledningsapplikation i MyInsight ska 
påbörjas under hösten. 

  

Ta fram förslag till en 
representationspolicy 

Reviderad representationspolicy antogs 
av Kommunfullmäktige under augusti 
2019 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Förbättra tillgängligheten, 
rättssäkerhet och användarvänlighet 
vid sammanträden 

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

Reglemente har setts över och 
förtydligats. 

Diskussion om frågor kring 
sammanträden diskuteras löpande 
mellan nämndssekreterarna och 
juristerna. 

  

Mål- och resultatstyrningsmodell Kommunfullmäktige beslutade i augusti 
att anta den reviderade styrmodellen för 
Ystads kommun. Efter beslutet följer 
workshops med politik och tjänstemän 
samt support med implementering i 
förekommande 
förvaltningsledningsgrupper. 

  

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 

Avvikelse från planen med anledning av 
andra prioriteringar, alla 
tillsvidareanställda bör dock ha  
genomgått Workshop senast under 2020 

  

Förtydliga arbetsgivarerbjudandet för 
att underlätta rekrytering av 
medarbetare och chefer 

Ständigt pågående arbete med interna 
strategiska processer och att synliggöra 
dessa utåt i syfte att avspegla oss som en 
attraktiv arbetsgivare. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys* Utfall 
Prognos 

helår 

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

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

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

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

  

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

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

Miljö- och klimatstrategen ingår i 
arbetsgruppen för havsplanen. 

  

Kompetensutveckling inom miljö, 
klimat och hållbarhet 

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

Ytterligare ett utbildningstillfälle 
kommer i vecka 41. 

  

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

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

•Inventering av erfarenheter och resultat 
av genomförda lokala satsningar i Ystads 
kommun för tidiga samordnade insatser 
för målgruppen 
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Åtagande Analys* Utfall 
Prognos 

helår 

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

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

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

  

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

• Utbildning i barnchecklistan hålls den 
23 maj 

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

• Varit med och utvecklat 
Fritidsavdelningens nya verksamhetsidé 
utifrån ett barnrättsperspektiv 

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

Nyanlända till Ystad ska känna sig 
som "Ystadsbor" 

Inom integrationsverksamheten på 
avdelningen pågår en rad aktiviteter och 
projekt. 

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

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

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

  

Pga personalförändringar används samma text och uppföljningsbedömning som i tertial 1. 
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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 kommunstyrelsens 
resultat är positiv. 

  

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

En målsättningen är att genomföra en 
upphandling med hjälp av dynamiskt 
inköpssystem under 2019, målet 
kommer delvis att uppfyllas då vi ser 
möjligheter att påbörja men inte slutföra 
en upphandling med hjälp av dynamiskt 
inköpsystem under 2019. 

  

Personal 

Frisknärvaron under januari till augusti är 96,1 % i genomsnitt vilket är lägre än motsvarande period 
föregående år (97,0 %). Antalet tillsvidareanställda (heltid) uppgår till 92 anställda vid augustis utgång vilket 
är i nivå med utgången av föregående år. 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Antal gästnätter (st) 276 366 191 842 * 294 000 294 000 

Antal företagsbesök (st) 52 19 50 50 

* Utfallet avser perioden januari till juli 2019. 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -5,2 -5,9 -8,4 -8,8 -0,4 

Omvärld -1,6 -1,7 -2,4 -2,4 0,0 

Marknad -7,6 -7,5 -12,6 -12,0 0,6 

Gemensam 
administration -33,1 -38,6 -62,1 -58,8 3,3 

Summa LoU -47,5 -53,7 -85,5 -82,0 3,5 

Kommunalförbund -17,0 -20,0 -28,3 -30,3 -2,0 

Summa -64,5 -73,7 -113,8 -112,3 1,5 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

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

Utbyte och kompl servrar/disk/televäxel -1,4 -2,1 -2,1 0,0 

Digital informationshantering -0,1 -1,7 -0,9 0,8 

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

Schema- och bemanningssystem -0,2 -1,7 -0,5 1,2 

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

Mötes- och konferenssystem i Gamla 
Rådhuset -0,1 -1,0 -0,1 0,9 

Läsplattor 0,0 -0,4 0,0 0,4 

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

Summa -2,0 -25,0 -3,8 21,2 
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4 Hamn 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 29,1 28,9 43,5 43,5 

Kostnader -24,9 -20,4 -35,5 -35,5 

(varav kapitaltjänst) (-20,4) (-19,4) (-28,5) (-28,5) 

Summa 4,2 8,5 8,0 8,0 

Verksamhet 

Pågående projekt 

 Genomförande av entreprenad färjeläge 7/8 

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

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

 Vidare utredning svart/gråvatten pågår 

 Undersökning anpassning av färjeläge 5 för Ro/Pax-färja 

 Mindre ombyggnader och reinvesteringar i byggnader och tekniska installationer 

Ekonomi 

Det ekonomiska utfallet förväntas bli enligt budget. 

Framtid 

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

Personal 

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

Övrig redovisning 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Administration och kansli -0,1 -0,4 -1,0 -1,0 0,0 

Kajer och kajplan -18,7 -14,8 -25,5 -25,5 0,0 

Byggnader -3,5 -2,7 -5,3 -5,3 0,0 

Upplagsplats och 
industriområde -2,6 -2,5 -3,5 -3,5 0,0 

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

Arrende hamnverksamhet 29,1 28,9 43,4 43,4 0,0 

Summa 4,2 8,5 8,0 8,0 0,0 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Färjeläge 7/8 -221,5 -560,1 -500,0 60,1 

Övriga -1,0 -40,0 -28,6 11,4 

Summa -222,5 -600,1 -528,6 71,5 
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5 Barn och utbildningsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 262,1 270,2 387,6 389,8 

Kostnader -605,8 -639,7 -950,5 -961,7 

(varav kapitaltjänst) (-4,2) (-4,6) (-6,5) (-6,5) 

Summa -343,7 -369,5 -562,9 -571,9 

Verksamhet 

Utbildning 

Barn- och utbildningsnämnden började budgetåret med ett underskott på 10 miljoner på centralt konto. 
Detta utifrån en redan ansträngd budget för framförallt förskola/grundskola/fritidshem. Det har påverkat 
och påverkar våra verksamheter och ett hårt arbete med att nå budget i balans samtidigt som vi ska möta 
varje barn/elev utifrån dennes behov och förutsättningar. 

En mängd insatser och nedan exempel: 

Avveckling av fritidshem och förskola i Glemmingebro. Detta har medfört ökat barnantal på andra 
förskolor, främst på östra landsbygden, och omplacering av personal, dock ingen ändrad personalkostnad. 

Avveckling av en (av två) pedagogisk omsorg. Omplacering av en personal. Detta medför ökat barnantal på 
annan förskola, dock ingen förändring i kostnader. 

En (av två) centrala digitala utvecklingsledare har avslutat tjänst (100%) och inte ersatts. Den kvarvarande 
har i dag en för hög arbetsbelastning. 

Malmö stad har avslutat sin hyra av boende för nyanlända på Beach House. Detta är positivt för Ystads del 
vad gäller förutsägbarhet och mottagande. 

Allmän återhållsamhet på alla enheter motsvarande 2% av budget. 

Infört stopp för mottagande av nya interkommunala elever på grund av fulla skollokaler, i synnerhet i 
tätorten Ystad. 

Neddragningar motsvarande 0,5 tjänst på centrala elevhälsan. 

Ett utvecklingsarbete kring att skapa pedagogiskt utformade lärmiljöer under 2019. Nya miljöer har skapats 
på Edvinshemsskolan, Backaskolan, Svarteskolan, Löderupsskolan. En inventering av ytskikt på alla enheter 
är genomförd. 

Fritiden 

Digiloo har återigen besökt Ystad och Sandskogens idrottsplats. Det blev ett oerhört lyckat arrangemang. 
Både besökare och arrangörer var väldigt nöjda och vi hoppas såklart på repris 2020! 

Fritiden har för närvarande flertalet inplanerade arrangemang under året som Star for life, Seniormässa, 
Gymnasiemässa, Upphandlingsmässa, Special School Unified och GK Splitt gymnastiktävling samt julshow. 

Antal besök i Arena/BAD är hittills ca 84 000  vilket är en ökning mot årsprognosen på 5,5 % 

Justering av öppettiderna avseende caféet i badet i kombination med att badets personal  hjälpt till med 
bemanningen och att en varuautomat är installerad har gjort att vi har fått en minskning av 
personalkostnaderna för caféet. 

Under våren fortsatte renoveringen av Nybrobadet med  omgjutning av bassäng och nytt ytlager av gummi 
runt bassängområdet. Arbete i utemiljön för att öka säkerheten och underlätta överblicken över området. 
Ett nytt kassasystem installerades vilket ger bättre underlag för redovisning och besöksstatik, vilken för 
övrigt har ökat till 15 303 jämfört med 10 221 besök föregående år. 

Under maj/juni har  Kulturskolans veckor genomförts med arrangemang som allsångspicknick, 
sommarkonserter, teaterföreställning, konstutställning med mera. Avslutning med Kulturskolans 
medverkan på nationaldagen med barnkör och blåsorkestrar. 



Delårsrapport tertial 2 2019 54(96) 

En av Kulturskolans blåsorkestrar deltog i Malmö Opera's blåsorkester dag, "Korsdrag". Under dagen 
samlades 300 elever från Skånes alla kulturskolor och spelade tillsammans med varandra och med musiker 
från Malmö Operaorkester. Dagen avslutades med en stor konsert! 

Kulturskolans och Ungdomens hus Kulturcrew  medverkade på Åvallafestivalen. I ett samarbete 
Kulturskolan, Ungdomens hus och Ystad Studios Visitor Center sökte vi och fick beviljat medel för 
sommarlovsaktiviteter/filmläger för barn/unga. Sammanlagt 15 barn deltog under 3 intensiva filmdagar! 

Från den 19 augusti kan man göra anmälan till Kulturskolans kurser digitalt med e-legitimation. 

I och med att FN:s barnkonvention blir lag har Kulturskolan haft utbildningsdag ledd av Alexandra 
Hansson, folkhälsostrateg. 
 
Ungdomens hus har under vår/sommar haft högt tryck med många ungdomar främst på fredagskvällar. 
Detta har inneburit att det varit nödvändigt att förstärka med personal. Det har även förekommit en del 
incidenter vilket föranleder att vi under hösten kommer att behöva se över vilka åldersgrupper vi skall rikta 
oss till samt öppettider. 
 

Samtliga taxor inom avdelningen fritid har genomlysts, justerats samt antagits i kommunfullmäktige. Ett 
omfattande arbete med att se över bidragsreglementet är påbörjat. En modul till boknings- och 
bidragssystem har köpts in för att bidragsansökningar skall kunna ske digitalt från 2020. 

Marietorps naturskola erbjuder och genomför pedagogiska och praktiska program kopplade till 
läroplanerna. Dessa program ger möjlighet till fysisk aktivitet samt stödjer naturvetenskapliga ämnen och 
entreprenörskap inom blå och gröna innovationer. 

Ekonomi 

Barn- och utbildningsnämnden är från början underbudgeterad med -10,0 mkr. Prognosen visar ett resultat 
på -9,0 mkr. Kommunens egna förskolor, fritidshem och grundskolor har en prognos på ca +/-0,0 mkr. 
Betalningsansvaret för skolformerna där kommunen har ansvar för alla folkbokförda barn/elever uppvisar 
en prognos på +1,8 mkr. I denna prognos ingår att tilläggsbeloppen dragit iväg och uppgår till -1,8 mkr, 
annars är överskottet främst beroende på färre barn/elever. 

Fritidens verksamheter bidrar med +1,5 mkr. 

På de centrala delarna på Barn- och utbildningsnämnden är prognosen -12,3 mkr. Här ingår 
underbudgeteringen med -10,0 mkr. I denna prognos har hänsyn tagits till semesterlöneskulden med -
2,5 mkr. Bemanningen uppvisar -2,7 mkr då det är svårt att ställa om personalstyrkan när verksamheten 
beställer färre antal vikarier. Hyreskostnaden för Köpingebros moduler ligger -0,5 mkr över budget. 
Besparingar har dock gjorts på inköp, bidrag har varit mer än budgeterat och tjänst vakanshålles. 

I prognosen har tagits hänsyn till kompensation för årets löneökningar. 

Framtid 

Utbildning 

Barn- och utbildningsnämnden kommer behöva en större översyn av organisationen på förvaltningsnivå i 
samband med förändringar från förvaltningschefsnivå till avdelningschefsnivå. Uppgifter behöver samlas 
ihop och fördelas på ett mer logiskt sätt. Nämnden vill framöver återfå möjligheten att bedriva utveckling 
och strategi i en takt och omfattning som behövs för att kunna möta formellt uppdrag. 

En del av nämndens verksamheter (skola/förskola) är mycket trångbodda. Det finns tecken på att denna 
trångboddhet kan öka på grund av demografiska förändringar. Detta gäller framför allt i tätorten Ystad. 
Likaså finns det i många fall ett behov av renoveringar och fysiska arbetsmiljöåtgärder. 

Investeringar till den nya förskolan/skolan Källan är enligt beräkning i dagsläget underfinansierade på grund 
av behov av inköp av interiörer/möbler. 

Tecken på växande utmaningar bland eleverna vad gäller till exempel droganvändning, våld och dylikt finns. 
Detta ställer krav på fördjupad och förbättrad samverkan med andra förvaltningar och myndigheter, 
proaktivitet och reaktivitet. Denna problematik, om den inte möts i tid och på rätt sätt, kan inte sällan bli 
onödigt kostsam genom dyra placeringar med mera. 
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Fritiden 

Trycket på arrangemangs- och konferenslokalerna i Ystad Arena ökar, både idrottsarrangemang  publika 
arrangemang  underhållningsarrangemang för alla åldrar, olika tävlingar exempelvis agility, och så vidare. 
Fritiden kommer att se över möjligheten att utveckla Ystad Arena från en skol- och idrottshall till att även 
vara en arrangemangsarena. 

Kommunen har redan nu ett badhus med god tillgänglighet och väl utvecklade simskolor för alla åldrar. 
Framöver vill Fritiden utveckla de friskvårdande insatserna som vattengympa och temakvällar. 

Till hösten ersätts Kulturskolans kompanjonlärare i åk 2 med valbara musikpaket för de skolor, åk 2, som 
önskar 

En ständig och framtida utmaning i att vara mer aktiva på arbetsmarknaden för att säkerställa att vi har 
tillräckligt med timanställda och vikarier. 

Vi jobbar hela tiden mot målet att våra kunder ska vara 110% nöjda. En fortsatt utveckling av kundvård och 
kundbemötande är prioriterat. Ett arbete som fortsätter genom kundmätningar, personalträffar och 
utbildning. 

På IP kommer det behövas en investering i en ny gräsklippare samt kastbur, kostnad för detta 0,4 mkr. 

Verksamhetschefen på ungdomens hus slutade i samband med sommarsemestern och tjänsten kommer att 
utannonseras under hösten för tillträde omkring årsskiftet. 

Intern kontroll 

Ekonomisystem: Månadsuppföljning i nämnd varje månad är genomförd. Åtgärdsprogram i barn- och 
utbildningsnämnden och utifrån kommunstyrelsens beslut framtagen. Uppföljningen tillfredställande, dock 
otillfredsställande resultat. 

Nya lagar och förordningar: Ständig omvärldsbevakning kring beslut som får/kan få påverkan på 
nämndens verksamhetsområde. Förändrad timplan med exempelvis ökning i matematik och idrott har fått 
konsekvenser för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, framförallt ekonomiskt. Förändringar i 
statsbidrag under bevakning. 

Lokalförsörjning: Långsiktigt arbete med att nå proaktivitet kring lokaler kopplat till demografi. Långsiktig 
investeringsplan utifrån befolkningsprognos framtagen. Stort arbete med att förbättra lärmiljöer, arbetsmiljö 
i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Fortsatt arbete framöver i att se till att vi har 
ändamålsenliga lokaler till våra verksamheter. 

Integration: Återkoppling till nämnd i form av nulägesbeskrivningar. Redovisning av ekonomisk styrmodell 
utifrån likvärdig skola (statsbidrag) som innehåller strukturbidrag för nyanlända. 

Rekrytering: Återkoppling till nämnd angående generell bild i förvaltningen. 2019 har varit ett 
förhållandevis lugnt år utifrån rekryteringsbehov. Hög andel behöriga lärare/förskollärare. 

Specifik rapportering och hantering av unika chefstjänster såsom förvaltningschef och chef för Ungdomens 
hus. Fortsatt en utmaning i att förvaltningschefstjänsten är vakant. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Arbete i SKA-arbete utifrån 
fokusområde "Förbättrad 
undervisningskvalité" 

Fortsatt arbete med att fysisk förbättra 
pedagogiska miljöer och skapa fysisk,, 
social och pedagogisk tillgänglighet. 

Genomfört stor utveckling av 
verksamheternas skolbibliotek. 

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Gemensamt arbete i SKA-arbetet kring 
att höja undervisningskvalitén överlag. 
Insats i samarbete med förstelärare. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

   

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

Marietorps naturskola medverkar till att 
kommunens barn och ungdomar från 
förskola till gymnasiet får en positiv 
naturupplevelse, en ökad kunskap om 
sin närmiljö. Barn och elever ges 
möjlighet till friluftsliv och får en ökad 
medvetenhet för en hållbar utveckling. 
Naturskolan är samordnare av Grön 
Flagg som är en del av Håll Sverige Rent. 

  

Personal 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Förskola 1 412 1 430 1 429 1 418 

Grundskola åk F-9 3 106 3 174 3 164 3 182 

Fritidshem 1 230 1 221 1 243 1 236 

Grundsärskola 34 31 30 33 

Besökare 
badanläggningar 133 062 101 918 150 000 150 000 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

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

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

Barnomsorg och 
utbildning i åldern 1-16 år -288,1 -315,1 -480,4 -490,6 -10,2 

Fritidsverksamhet -49,0 -49,9 -75,8 -74,3 +1,5 

Summa -343,8 -369,5 -562,9 -571,9 -9,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

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

Förprojektering skolor -4,1 -8,0 -7,0 +1,0 

Inköp traktor IP -0,6 -0,6 -0,6 0,0 

Projektmedel ny idrottsanläggning -0,3 -1,0 -1,0 0,0 

Anpassning av lokaler -0,9 -2,2 -2,2 0,0 

Nämndsinvestering -0,1 0 -0,1 -0,1 

Summa -10,8 -17,2 -16,3 0,9 
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6 Kulturnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 4,8 4,9 5,1 5,3 

Kostnader -25,3 -27,1 -39,0 -39,0 

(varav kapitaltjänst) (0,8) (-0,9) (-1,3) (-1,3) 

Summa -20,5 -22,2 -33,9 -33,7 

Verksamhet 

Klostret 

Utställningar; 
- ”Klostret 750 år” lockar fortfarande en hel del besökare 
- "Samuel Moses Marcus", om och med fotografen som dokumenterade Ystad kring förra sekelskiftet 
- "För 100 år sedan..." tar avstamp i fredsslutet efter första världskriget. I relation till nutid belyses krig och 
fred, pandemier, ransonering och demokrati. Målgruppen barn och unga nås genom pedagogiska program, 
aktuella exempel och igenkänning 
- Charlotte Berlins museum kompletterades med en mindre utställning om Charlottes familj och barndom 

Klostret var också delaktig i flera olika samarbeten och nätverk; 
- representation på ”Network of museums in the Baltic” i april 
- svenska medeltidsmuseers nätverk 
- personmuseenätverket 
- nätverk för magasinsfrågor och pedagogik 
- delaktighet i diskussioner om hur Ystad militärhistoriska museum kan utvecklas 
- samarbeten och arrangemang med Ystads kulturhistoriska förening (före detta  fornminnesföreningen) 
- Regions Skånes kulturarvsmöten 
- Ystads "stadsmiljögrupp" med fokus på framtida skötsel av fornlämningar i kommunen 
- i egen regi och samarrangemang med föredrag och evenemang i Klostret 

Allmän kultur 

Åvallafestivalen anordnades för andra året i rad tillsammans med unga från Kulturcrew och 
ungdomsfullmäktige, kulturens samtliga verksamheter, Bästa Biennalen, Ungdomens hus, KFUM, Ystads 
gymnasium och med stöd av antidroggruppen, ungdomsfullmäktige och sommarlovspengar – en 
förutsättning för festivalen. Instagramkontot ungkulturystad startades samt annonsering på snapchat. Under 
Ystad Sweden jazzfestival gjordes i år en extra satsning på Jazzkidz och Ung scen i samarbete med Musik i 
Syd. 

Årets Allsång i Norra Promenaden genomfördes i samarbete med Sparbanken Skåne. Inför höstens 
planering av kulturgarantin har det varit svårt att hitta passande lokaler, arbetet med detta fortsätter. 
Allmänkulturen har även deltagit i genomförandet av nationaldagen. 

Konstmuseum 

Under maj månad var endast första våningen på konstmuseet öppen, resterande renoverades. I samband 
med det arbetades det fram en ny permanent utställning med verk från samlingen, där bland annat nyförvärv 
lyfts fram i större utsträckning. Den 1 juni öppnade sommarens utställning Deep Sea, en internationell 
grupputställning, producerad i samarbete med Städtiche Galerie Bremen. I juni öppnade den nya 
permanenta samlingsutställningen i de nyrenoverade rummen. 

Ateljén på första våningen var öppen hela sommaren, 

Det årliga samarbetet med Jazzfestivalen ägde rum med konserter i hörsalen och utställning på första 
våningen samt en scen utanför museet. Konstmuseet/Bästa Biennalen deltog i Åvallafestivalen. 

Bibliotek 

Antalet besökare och utlån för Ystads bibliotek visar på fortsatt mycket stark ökning. Antalet besökare har 
ökat med 9 867 besök (12 %), jämfört med samma tertial 2018. Antalet utlån har ökat med 11 873 lån (9 
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%). Ystads bibliotek har lyckats föra ut biblioteksservice i stora delar av kommunen och även de mindre 
biblioteken liksom bokbussen höjer sina siffror. Löderups bibliotek tvingades dock stänga en månad på 
grund av renovering av skolans tak. Antalet besökare på de olika biblioteken vid arrangemang och 
läsaktiviteter ökar också kontinuerligt. 

Köpingebro bibliotek har nu 131 meröppetlåntagare (sedan september 2017), Löderup 86, Svarte 86 och 
Glemmingebro bibliotek 83. Två av biblioteken öppnades 2018. Löderup har 642 invånare och man måste 
vara 18 år för att skriva meröppetavtal, vilket innebär att nästan var femte löderupsbo skaffat sig tillgång till 
biblioteket på kvällar och helger. Program för barn samt vuxna erbjuds nu på samtliga mindre bibliotek. 

Ystads bibliotek bjöd på Läskul och glassfika med sommarbibblan för barn på alla biblioteken. Vid varje 
träff utgick man från en boktitel, som gavs som gåva till deltagaren. Det blev läsning, pyssel, andra aktiviteter 
och glassfika. #bokbadystad är nytt samlingsnamn för att inspirera barn och unga till lustfylld läsning under 
sommaren. Barn och unga fick hela sommaren möjlighet att dela och sprida sina läsupplevelser på 
Stadsbiblioteket och på sociala medier. 

Ystads bibliotek var representerat på Åvallafestivalen och presenterade gåvoböcker och läsning för barn, 
unga och föräldrar. Det gick att fiska boktips, göra blackout-poetry och dekorera cupcakes, 

Stadsbiblioteket samarbetade med Ystad Sweden Jazz Festival i juni och augusti. 

Ekonomi 

Kulturen uppvisar ett positivt resultat för perioden januari-augusti på 0,5 mkr. Överskottet är hänförbart till 
vakant tjänst som Kulturchef samt lönebidrag och intäkter som ej budgeterats. I övrigt är budgeten i balans. 

Ystads bibliotek visar fortsatt ökad besöks- och utlåningsstatistik jämför med förra året med 12% respektive 
9%. Konstmuseet, som höll stängt i maj för renovering, minskade antal besökare med 11%. Antal betalande 
minskade med 4% jämfört med förra året. Besöksstatistiken för Klostret har ökat med 3,5% jämfört med 
2018 och antal betalande har ökat med 9,5% jämfört med 2018. 

Framtid 

Klostret 
Under hösten öppnar vandringsutställningen "Tryckt till jul", textiltryck med julmotiv från 1900-talet. 
Påbörjas produktion av utställning om vår förändrade kulturmiljö som öppnar under våren 2020. Arbetet 
med förberedelser för flytt av museisamlingarna från Kulturmagasinet på regementsområdet intensifieras. 
Klostret står som värd för ”Network of museums in the Baltic”  i oktober, med fokus på ekonomi. 
Klostret arrangerar höstlovsverkstad samt förbereder att utbudet kan breddas inom Kulturgarantin. 
Diskussioner pågår om möjligheter inför produktion av nya stadshistoriska basutställningar. Fokus på den 
ekonomiska situationen, kompetensbehov och framtida utmaningar. 

Konstmuseum 
Två utställningar visas med konstnärer verksamma på Österlen: konstnärskollektivet Gylleboverket och 
Gert Germeraad samt en utställning med ett urval från Artist Books från samlingen. Bästa Biennalens 
konstbiennal äger rum, då verksamheten fördjupar arbetet med tillgänglighet för barn och unga. En vägg i 
hörsalen byggs för brandsäkerhet. En ny programserie sjösätts i samarbete med Ystads konstförening ”på 
tal om konst” - ett fördjupat samtal om konst. Arbete med magasinflytten. 

Allmän kultur 

Allmänkulturen är arrangör för en nycirkusföreställning på skeppet Johanne i Ystad hamn 22 september. 
Kulturgarantin för gymnasiet, förskola/grundskola samt BUFF ska genomföras. Genomförande av YKs 
medverkan i Bästa Biennalen tillsammans med ÖSKG. Genomförande av kulturfesten tillsammans med YA 
och Sparbanken Syd. Bereda ärenden som årligt verksamhetsstöd, kulturpris och kulturstipendium. Arbete 
med synlighet, kommunikation och digitalisering. 

Bibliotek 
Biblioteksplanen, med satsningar och utvecklingsområden, ska revideras och beslutas om. 
Läsmiljöer och teknikerbjudande uppdateras. 
Under hösten uppmärksammas dyslexiveckan. 
Arbetar i Region Skånes Bokstartsprojekt med syfte att inspirera nyblivna föräldrar att tidigt börja läsa 
med sina barn. 
Samarbete med Barnhälsovården där biblioteket strävar efter att nå alla föräldrar i kommunen. Fortsatt 
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utveckling av Fredagsmys med sagostund. 
Arbete med Det digitala projektet med mål att utbudet ska presenteras på nya sätt på webbplats och 
tryckta samlingarna ska presenteras digitalt i det fysiska rummet. 
Litteraturscenen på Stadsbiblioteket presenterar fem författare. De mindre biblioteken erbjuder 
sagostunder, musikteater för barn, Bokhunden Harry, konstprojekt, boktipskvällar och andra 
föreläsningar. 

Intern kontroll 

Lokalförsörjning: Arbete pågår med att hitta nya lokaler till Kulturmagasinet. En kommunövergripande 
arbetsgrupp är formerad och har flera objekt på gång. 

1%-regeln om konstnärlig gestaltning: Första projektet är påbörjat (Källan) och en arbetsordning arbetas 
fram under hösten med stöd av konsult från Statens konstråd. 

Gåva till Klostret: Klargörande för vad gåvan ska och kan användas till är gjord och arbete med att ta fram 
en långsiktig plan är påbörjat. 

Kunskapsöverföring ledningsnivå: Pågående arbete med att få ok på att rekrytera ny kulturchef. En 
påfrestning för organisationen och en risk i att kunskap går förlorad. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Genom ett rikt kulturutbud skapa 
attraktivitet inom besöksnäring och 
näringsliv 

Ystads kommun har ett rikt kulturliv 
med stor bredd och djup. En mängd 
utställningar/arrangemang har 
genomförts under perioden. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Anordna kulturarrangemang för 
ungdomar i samverkan med andra 
aktörer. 

Kulturavdelningen har genomfört och 
samarrangerat olika arrangemang som 
Åvallafestivalen, Bästa biennalen, 
Kulturgarantin m.m. 

  

Samverka med kommunens 
filmverksamheter 

Arbete enligt med plan med BUFF   

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

Antalet följare ökar totalt och fortsatt 
arbete med att stärka kommunikationen. 

  

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 

Återhållsamhet när det gäller kurser, 
konferenser påverkar verksamheterna. 

Utebliven rekrytering av ny kulturchef 
påverkar hela kulturavdelningen. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Stärka barns rättigheter i Ystads 
kommun. 

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

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

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Täta ekonomiska uppföljningar i 
nämnden. 

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

  

Personal 

 

Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Utlånade medier totalt 208 590 147 381 210 000 210 000 

och per invånare 6,9 - 7,0 7,0 

Totalt antal besökare, 
Biblioteket 128 519 91 357 135 000 135 000 

Antal betalande besökare, 
Ystads konstmuseum 2 859 2 385 3 500 2 700 

Totalt antal besökare, Ystads 
konstmuseum 22 262 15 643 30 000 21 000 

Antal betalande besökare, 
Klostret 5 614 5 104 9 500 7 000 

Totalt antal besökare, Klostret 19 153 15 401 28 000 23 000 
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Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -0,2 -0,3 -0,5 -0,5 0,0 

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

Bibliotek- och 
kulturverksamhet -19,3 -20,9 -31,1 -31,1 0,0 

Summa -20,5 -22,2 -33,9 -33,7 0,2 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Konstmuseum, innertak -0,4 -0,4 -0,4 0,0 

Konstmuseum, ökad säkerhet 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Bibliotek, teknik 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Bibliotek, innemiljö 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Klostret, akustikåtgärder 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

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

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

Kulturmagasinet -0,1 -4,0 -4,0 0,0 

Summa -0,8 -5,4 -5,4 0,0 
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7 Gymnasienämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 335,0 327,2 254,6 532,5 

Kostnader -413,6 -409,9 -402,1 -680 

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

Summa -78,6 -82,7 -147,5 -147,5 

Verksamhet 

Söksiffrorna inför antagningen av elever på Ystad Gymnasium hösten 2019 har redovisats. Den ökning av 
sökanden som har funnits tidigare år har bromsats upp. För tillfället ligger antalet elever på budget. Detta 
beroende på att det finns något fler elever i åk 2 och 3. Dessa årskurser kompenserar det något lägre antalet 
elever i åk. 1. Det slutliga antalet elever blir klart 190915. 

Samarbetet i BUSO har fortskridit och även gymnasienämndens verksamheter är involverad i planerna på 
att införa den så kallade Skottlandsmodellen i Ystads kommun. Förstudien är presenterad och arbetet 
fortskrider. Gymnasienämnden var representerad från både politiken och tjänstemannasidan. 

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

Vuxenutbildningen har begränsade resurser att köpa yrkesutbildningar för vuxna, beroende på det 
ekonomiska läget. 

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

Simrishamns kommun har valt att arrangera delar av utbildningar för vuxna på hemmaplan. Bland annat 
arrangeras utbildningar i SFI numera i Simrishamn. Detta har påverkat volymerna vid motsvarande 
utbildning i Ystad. 

Ekonomi 

Gymnasienämnden visar vid tertial två en budget i balans. 

Antalet gymnasieelever som Ystads kommun har betalningsansvar för ser ut att bli lägre än budgeterat för 
höstterminen vilket gör att kostnaden för den interkommunala ersättningen troligtvis inte blir riktigt så hög 
som budgeterat under hösten. Samtidigt har kostnaderna för tilläggsbelopp och skolskjutsar ökat. Totalt har 
nämndens övergripande ansvar en prognos som visar på ett överskott på 500 tkr. 

Ystad gymnasium har just nu ungefär det elevantal för hösten som är budgeterat. Skolan räknar med att 
totalt sett ha en budget i balans. 

Vuxenutbildningen Ystad har tappat elever mot budget och fick dessutom ett stort besparingskrav på sig 
där bland annat all yrkesvux drogs in. Enheterna har nästan lyckats med uppdraget men har en prognos på 
ett underskott av 500 tkr. 

Framtid 

Vuxenutbildningen står för stora utmaningar framöver. Utifrån given budget kan verksamheten inte köpa 
in yrkesutbildningar i den omfattning som det finns behov för. Simrishamns beslut att ta hem sin 
vuxenutbildning har också gjort att intäkterna för Ystads del har minskat. Den buffert som fanns i den 
ursprungliga budgeten för detta ändamål, var tvungen att minskas med anledning av det sparbeting som 
ålades nämnden. 

Ystad Gymnasium har ett elevunderlag som motsvarar budget, men även här har marginalerna minskat. 
Detta beroende på att vi har många program som är fyllda. Till dessa finns det kö på elever som vill komma 
in. Det finns däremot andra program som det finns plats på, utan att  det finns tillräckligt med sökande. 
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Trots att skolan alltså har en god sökbild, kan inte antagningen till alla program optimeras beroende på 
ovanstående. 

Nämndens betalningsansvar för kommunens samtliga gymnasieungdomar är svåranalyserat för tillfället. 
Denna analys kommer att bli lättare efter 190915, då alla ungdomar finns registrerade i den verksamhet där 
de verkligen befinner sig. Det minskade totala antalet elever som kunde ses 2018, verkar finnas kvar under 
2019. Denna analys kan alltså inte göras klar förrän 190915. 

Intern kontroll 

Inga avvikelser har setts vid de månadsvisa avstämningar som redovisats för gymnasienämnden. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Utveckla samverkansformer mellan 
gymnasieskola, 
vuxenutbildning/arbetsmarknadsenh
et samt näringsliv 

Samverkan mellan Ystad Gymnasium 
och vuxenutbildningen sker 2-3 gånger 
per halvår. Vid dessa möten diskuteras 
nuvarande samverkansområden. 
Dessutom analyseras möjligheter för 
ytterligare samverkan. 

Programråd är organiserade och 
genomförs på samtliga yrkesprogram. 

  

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 

Ogiltig skolfrånvaro 

Analys av ogiltig skolfrånvaro genomförs 
varje månad då statistik tas fram ur 
Vklass. För perioden 180903-190612 för 
de nationella programmen var den 
ogiltiga frånvaron 2,6 % vilket kan 
jämföras med föregående läsår, 170904-
180613, där den ogiltiga frånvaron var 
2,8 %. Varje månad får respektive rektor 
tillgång till statistik för respektive klass 
för att kunna följa upp och analysera 
ogiltig frånvaro tillsammans med sitt 
EHT-team. Enskilda elevers ogiltiga 
frånvaro är väl dokumenterad och elever 
med hög frånvaro följs noggrant upp, 
såväl giltig som ogiltig. Vid hög ogiltig 
frånvaro finns det även en risk för att 
studiemedlet dras in av CSN, efter 
inrapportering från skolans sida då 
skolan har regelbunden 
rapporteringsskyldighet till CSN. 
Rutinen är att eleven först får en varning 
och blir det inte en förbättring av 
närvaron så dras studiemedlet in 
efterkommande månad. Ystad 
gymnasium strävar ständigt efter att 
vidta åtgärder för att minska den ogiltiga 
skolfrånvaron vilket också är ett viktigt 
mål i skolans systematiska 
kvalitetsarbete. 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Genomförd undervisning 

Enligt statistik för perioden 180903-
190612 har 72 649 lektioner genomförts 
av ordinarie lärare, 84,9 %, och 976 
lektioner av vikarie, 1,1 %. 1658 
lektioner har varit annan aktivitet, 2,0 %, 
1480 lektioner har det saknats vikarie, 
1,7 % och slutligen så har eleverna 
arbetat på egen hand i 1664 lektioner, 
2,0 %. Sammantaget så har det 
genomförts undervisning av ordinarie 
lärare och vikarie i 73 625 lektioner av 
totalt 85 526 lektioner, 86,1 %. Då har 
6920 lektioner inte rapporterats, 8,1 %. 
Enligt statistik kan utläsas att allt fler 
lektioner genomförs jämfört med 
tidigare mätningar. 

Icke rapporterade lektioner 

schemalagd aktivitet, ex aulabesök, att 
vikarie saknas eller eleveget arbete. 

Statistiken för de nationella programmen 
visar också att ett antal lektioner inte är 
rapporterade i systemet. Detta kan bero 
på olika faktorer, exempelvis att elever är 
på APL, mentorstid som inte rapporteras 
eller att lärare inte tänker på att 
rapportera lektionen i frånvarosystemet. 
Analysarbete pågår för att finna orsaker 
till mängden ej registrerade lektioner och 
information om vikten av att rapportera 
alla sina lektioner har lämnats till de olika 
arbetslagen av respektive rektor. 

Enligt statistik för perioden 180903-
190612 så har 72 649 lektioner 
genomförts av ordinarie lärare, 84,9 %, 
och 976 lektioner av vikarie, 1,1 %. 1658 
lektioner har varit annan aktivitet, 2,0 %, 
1480 lektioner har det saknats vikarie, 
1,7 % och slutligen så har eleverna 
arbetat på egen hand i 1664 lektioner, 
2,0 %. Sammantaget så har det 
genomförts undervisning av ordinarie 
lärare och vikarie i 73 625 lektioner av 
totalt 85 526 lektioner, 86,1 %. Då har 
6920 lektioner inte rapporterats, 8,1 %. 
Målet är att minska antalet icke-
rapporterade lektioner med 10 %. För 
jämförelse vårterminen 2018, i perioden 
180110-180613, var andelen icke-
rapporterade lektioner 10,9 %. 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Vuxenutbildningen ska finnas som 
en naturlig part för de arbetslösa. 

En aktiv vägledning mot 
yrkesvuxutbildningar med 
lärlingsupplägg görs. Då detta upplägg 
kräver specifika förutsättningar för den 
studerande är dessa svåra att hitta. 

Anledningen till att vägledningen strävar 
efter lärlingsupplägg, är att dessa är fullt 
finansierade av statsbidrag. 

  

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. 

Under ht 2019 finns det möjlighet att 
söka statsbidrag för behörighetsgivande 
utbildning för lärare i yrkesämnen. 
Skolan har för närvarande 9 yrkeslärare 
anställda vid Ystad Gymnasium som 
deltar i utbildning (distansutbildning 
50 % fart) för att bli behöriga inom 
ramen för statsbidrag, 6 yrkeslärare på 
Park samt 3 yrkeslärare på Österport. 
För att få det här bidraget minskar 
huvudmannen för Ystad Gymnasium 
lärarens arbetstid med minst 25 %. Detta 
gäller även om anställningen omfattar 
mindre än heltid. Det går att söka bidrag 
för högst 2 läsår, det vill säga 4 terminer 
per lärare. Detta ger förutsättningar för 
yrkesläraren att både arbeta och studera 
inom ramen för en heltidstjänst. Detta är 
ett unikt upplägg som bidrar till att fler 
yrkeslärare blir behöriga legitimerade 
lärare. 

Trivselaktiviteter har genomförts på 
områdesnivå och är också planerad som 
en gemensam aktivitet inför jullovet. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Verksamheten arbetar mot en mer 
miljövänlig grundsyn. 

Arbetet med Grön Flagg har fortsatt på 
Österport med utgångspunkt i följande 
globala mål, nr 4 God utbildning för alla, 
nr 11 Hållbara städer och samhällen, nr 
12 Hållbar konsumtion och produktion 
samt nr 14 Hav och marina resurser. En 
handlingsplan är inlämnad till Grön 
Flagg och denna följs. Följande program 
har infört källsortering för både personal 
och elever; NA, TE, SA, ES. Under ht 
2019 kommer resterande program att 
införa källsortering; VO, HA, NB, BF, 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

EK och IMS. Dessutom har skolan 
infört källsortering i gradängerna samt i 
personalutrymme vid administrationen. 
Ett antal klasser har anmält sig till 
marinbiologisk undervisning nere vid 
Marinan i Ystad och får där en ökad 
förståelse för havets betydelse för en 
hållbar värld. Dokumentation sker i 
verktyget som tillhandahållits av Grön 
flagg och den 12 dec 2019 sker en slutlig 
redovisning. Varje arbetslag och varje 
årskurs inom respektive program får en 
introduktion kring begreppen hållbar 
utveckling, de globala målen, grön flagg 
samt lärande för hållbar utveckling. 

Beträffande Park, har skolan fått en ny 
godkänd handlingsplan för sitt fortsatta 
arbete med Grön Flagg. 

Visionen för Ystad Gymnasiums arbete 
med Grön flagg och hållbar utveckling 
lyder: En hållbar skola i en hållbar värld! 

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. 

Besparingsplanen för nämndens totala 
ekonomi i balans är fullt genomförd. 

Alla budgetansvariga chefer har 
månadsvisa uppföljningar med 
controller. Dessa analyser diskuteras 
sedan även på APT-nivå för att skapa en 
förståelse i hela organisationen. 

  

Personal 

 

Personalens frisknärvaro är högre än tidigare för hela perioden. Antalet anställda har minskat något från 
augusti 2018 och ligger runt 300 heltidsanställda. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Antal gymnasieelever 
folkbokförda i Ystads kommun 946 967 1 000 987 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Gymnasieverksamhet -69,2 -71,9 -130,2 -129,7 0,5 

- varav Ystad 
gymnasium 15,2 12,8 0,0 0,0 0,0 

Vuxenutbildning -9,3 -10,8 -17,3 -17,8 -0,5 

Summa -78,5 -82,7 -147,5 -147,5 0,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Datorer -0,7 -6,5 -6,5 0,0 

Skolrestaurangen -0,3 -0,5 -0,5 0,0 

Undervisnings- och IT-utrustning -0,9 -4,8 -4,8 0,0 

Summa -1,9 -11,8 -11,8 0,0 
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8 Myndighetsnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 5,8 6,2 5,5 6,9 

Kostnader -5,2 -5,7 -9,0 -9,3 

(varav kapitaltjänst)     

Summa 0,6 0,5 -3,5 -2,4 

Verksamhet 

Mängden inkommande ärenden är fortfarande stor och verksamhetens kapacitet används maximalt. 
Tidsbegränsade tjänster har förstärkt bygglovsenhetens organisation under våren och sommaren. 

Införandet av nya bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och 
plantolkningar från bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer 
handläggartid i anspråk. Det är en stor utmaning att minska handläggningstiderna samtidigt som enheten 
ska öka service och tillgänglighet och göra bygglovsenheten mer synlig. För hög kvalitet och effektivitet i 
handläggningen måste nya medarbetare kunna introduceras väl och kärnverksamheten med lov-, kontroll- 
och tillsynsärenden prioriteras. 

Bygglovsenheten arbetar efter tillsynsplanen för 2019-2022. Tillsynsärenden hanteras efter beslutad 
prioriteringsordning och med nuvarande bemanning är det knappt möjligt att hinna med ärenden i den takt 
de kommer in. Ärendena leder ofta till rättelse snarare än utdömande av sanktionsavgift. Verksamheten har 
också prövat nya sätt att uppmärksamma byggherrar på när det krävs startbesked för att inte drabbas av 
sanktionsavgifter, med förhoppningen att det ska minska antalet tillsynsärenden. 

Upphandling för ett nytt ärendehanteringssystem med tillhörande e-tjänst är i sitt slutskede. Upphandling 
för ett nytt digitalt ritningsarkiv är avslutad och arbete med implementering och konvertering har startat. 
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. 

Ett arbete om att göra kulturmiljöinventeringen mer synlig och transparent för medborgarna är påbörjad. 
Ett samarbete med GIS har påbörjats för att göra information i kartor mer lättillgänglig på hemsidan för 
medborgarna men även internt. Kartorna blir inom kort tillgängliga för allmänheten. 

Upprättande av register och systematiserat arbete med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är klar och 
ska kontinuerligt hanteras. Upprättande av register och systematiserat arbete med hissar och andra 
motordrivna anordningar och enkelt avhjälpta hinder har påbörjats och fortsätter under året. 

Ett förslag till ny plan- och byggtaxa har tagits fram för politisk behandling under hösten. Förhoppningen 
är att taxan ska börja gälla 1 januari 2020. 

Nya lokala trafikföreskrifter har beslutats som främst har fokus på trafiksäkerhet i kombination med 
framkomlighet. Inte minst under de turistintensiva sommarmånaderna ökar antalet bilar och husbilar 
markant vilket ger en hel del framkomlighetsproblem. 

Ekonomi 

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 1,1 mkr. Överskottet beror på många stora bygglovsärenden 
samt en del sjukskrivningar. Enheten har också arbetat med en för liten bemanning i förhållande till 
ärendemängden. I prognosen är tillkommande budget för lönekompensation beaktat. 

Framtid 

Genom en övergång till ett normalkonjunkturläge förväntas bostadsbyggandet stagnera under de 
kommande åren. Antalet stora ärenden förväntas minska i jämförelse med de senaste åren. Antalet små och 
medelstora ärenden förväntas bli oförändrade. 

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

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

Genom ändringar i plan- och bygglagen 1 januari 2019 har det införts 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. Införandet av nya 
bygglovsbefriade åtgärder som kräver både löpande informationsinsatser och plantolkningar från 
bygglovsenheten gör att tillgängligheten och servicen till medborgarna tar mer granskningstid i anspråk, tid 
som inte kan taxefinansieras. Det fortsätter att vara en svår utmaning att minska handläggningstiderna 
samtidigt som enheten ska öka service och tillgänglighet. På sikt kan det bli svårare att upprätthålla förväntad 
servicenivå inom befintlig driftram. Bygglovsverksamheten finansieras i hög grad av taxor. Allmänhetens 
förväntan av tillgänglighet och rådgivning, proaktiv tillsynsverksamhet samt behov av informationsinsatser 
kan dock inte finansieras av taxor utan förutsätter skattefinansiering. 

Intern kontroll 

Intern kontroll har genomförts enlig plan. Resultatet visar på avvikelser för två kontrollpunkter av tre 
utförda kontroller. 

Bemanning av enheterna efter mängden uppdrag 

Målet om att 95% av byggloven ska klaras inom tio veckor uppfylls under tertial 2. 96% av bygglovsärendena 
klaras inom 10 veckor. Målet om att 100% av anmälningsärendena ska klaras på fyra veckor uppfylls inte 
under tertial 2. 90% av anmälningsärendena klaras inom fyra veckor. Tiden överskrids under sommaren. 
Rutinen under ärendegenomgången är viktigt och utvecklas ständigt. Bevakning av ärenden som närmar sig 
tio veckors handläggningstid finns. Avvisning av ärenden som inte blir kompletta sker snabbare. 
Anmälningsärenden klaras inte inom utsatt tid. 

Organisationen hade behövt förstärkas med en extra resurs som skattefinansieras i form av ytterligare en ny 
bygglovskoordinator samt ytterligare tillsynsinspektör. En rutin ska skapas för överlämning av 
anmälningsärenden mellan inspektörer under sommaren. 

Följa återbetalning av anmälningsavgift 

Stickprov har gjorts av tre ärenden som inte påbörjats inom två år. Stickproven visar att inget av ärendena 
har blivit återbetalt gällande delen av anmälningsavgift. En ny rutin har skapats med bevakningar i 
ärendehanteringssystem och påminnelsebrev som skickas till sökande, handläggare som räknar ut avgift som 
ska betalas tillbaka, vem som gör vad och när och hur det ska göras. Under tertial 2 har förberedelser gjorts 
med hela rutinen för att kunna utföra återbetalningar. 

Kontroll av nybyggnadskartor 

Målsättningen är att leverans av kartorna ska ske inom en till tre veckor. En av kartorna har tagit ett par 
dagar längre att leverera. Fältkontrollen visade att kvaliteten av kartorna var hög.  För att få en ännu högre 
kvalitet behöver avdelningen lägga ner ytterligare tid på varje ärende samt få kostnadstäckning för det arbetet 
genom taxan. Ny taxa är under framtagande. 
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Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Främja och verka för det 
bostadspolitiska målet. 

Nämnden följer upp relevant statistik 
avseende bostadsbyggande att kunna ge 
kommunen god kännedom hur 
bostadsförsörjningen utvecklas. Totalt 
361 nya bostäder har beviljats i 
bygglovsärenden. Parallellt har 236 
bostäder fått startbesked medan 109 
bostäder har fått slutbesked. 

  

Arbeta för en rationell och effektiv 
bygglovshantering. 

Handläggning sker enligt en fastställd 
och säker process. Att de interna rutiner, 
för att effektivisera flödet, har utvecklats 
visar sig genom att handläggningstider 
klaras för 96 % av alla bygglov och 90% 
av tillsynsärenden, förhandsgranskning 
gör att många ärenden kan hanteras 
direkt. Överskridande var under 
sommaren, nya rutiner för överlämnande 
vid semester har därför skapats. 

  

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

Genom praktiska former och i god 
dialog med mark- och 
exploateringsenheten informeras 
exploatörer om processer och regelverk i 
tidigt skede. I projektet Trädgårdsstaden 
deltar en bygglovshandläggare i tidig 
dialog. 

  

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

Arbetet för hög trafiksäkerhet pågår 
löpande genom systematiskt arbete med 
lokala trafikföreskrifter. 

  

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

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

Arbete tillsammans med plan- och GIS-
enheten med att göra kartor med bättre 
information, bland annat om kulturmiljö, 
tillgängligt externt och internt är i sitt 
slutskede. Införandet av e-tjänst för 
nybyggnadskartor är i sitt slutskede. 
Digitaliseringen av tjänsten har medfört 
att avdelningen fått utveckla 
verksamheten genom effektivare rutiner 
och tydligare krav. 
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Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Samordning vid komplexa 
företagsärenden har skett i ärenden som 
bedömts vara mer sammansatta. Det är 
fortsatt god dialog och gott samarbete 
med tjänstepersonerna på näringslivs- 
och marknadsenheten. 

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

  

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Arbeta med förbättrad service och 
bemötande inom 
bygglovsverksamheten 

Olika praktiska insatser görs för att det 
ska bli mer "lätt att göra rätt" för 
sökanden. 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 i beslutsunderlaget. Riktlinjer om 
nybyggnadskartor har både lagts på 
hemsidan och används som internt stöd. 

  

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

Tillsynsplan är framtagen och beslutat 
och tillsynsarbete sker utifrån den. 
Ärenden leder i allt fler ärenden till 
rättelse snarare än utdömande av 
sanktionsavgift. 

Det proaktiva tillsynsarbetet av 
obligatorisk ventilationskontroll har 
systematiserats över sommaren och dito 
för motordrivna anläggningar planeras. 
Riktlinjer och råd gällande 
fastighetsägares ansvar för enkelt 
avhjälpta hinder ska tas fram i 
samarbeten med bland annat 
stadsantikvarien. 
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En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Kompetensutvecklingsbehov har 
kartlagts och friskvårdsrutiner tillämpas. 

Lokalerna på Birgerskolan utnyttjas 
maximalt och antalet personer som 
vistas där överskrider brandskyddskrav. 
Att ta emot besök är en viktig del av 
ärendehantering och besöksrum saknas. 
Förberedande arbete för att kunna bygga 
om har inletts. En brandskyddsutredning 
är gjord för inventering av framtida 
brandskyddsdokumentation. Diskussion 
pågår med fastighetsavdelningen om 
åtgärder. Förslag till ombyggnad har 
tagits fram och investeringsmedel äskas 
för ombyggnaden som är nödvändig för 
att säkra arbetsmiljön. 

  

Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Hantera strandskyddsärenden på ett 
rättssäkert och effektivt sätt. 

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

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram 
ett förslag till ny plan- och bygglagstaxa, 
PBL-taxa, som ska behandlas politiskt 
under hösten. Taxan är framtagen för att 
ge kostnadstäckning för alla åtgärder 
som kan taxefinansieras. 

  

Personal 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Antal sökta bygglov, inklusive 
marklov och rivningslov samt 
förhandsbesked 552 357 500 535 

Antal beviljade lov 467 285   

Antal inkomna anmälningsärenden 134 86 150 130 

Andel bygglovsärenden som klaras 
inom 10 veckor (från komplett 
ärende till beslut) 83 % 96 % 95 % 95 % 

Andel anmälningsärenden som 
klaras inom 4 veckor 100 % 90 % 100 % 95 % 

Antal bostäder i beviljade bygglov 413 361   

Startbesked för antal bostäder 185 236   

Slutbesked för antal bostäder 280 109   

Antal beslutade trafikärenden, som 
lokala trafikföreskrifter och 
föreskrifter 97 16   

Antal beslutade tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter 230 152   

Antal beslut gällande 
strandskyddsdispens och samråd 
om strandskydd 22 5+13   

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

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

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

Summa 0,6 0,5 -3,5 2,4 1,1 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

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

Verksamhetssystem och e-arkiv 0,0 -2,0 -0,3 1,7 

Summa 0,0 -2,4 -0,3 2,1 
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9 Samhällsbyggnadsnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 350,0 352,4 503,3 505,3 

Kostnader -393,1 -396,0 -569,8 -578,1 

(varav kapitaltjänst) (-92,6) (-94,4) (-137,9) (-136,4) 

Summa -43,1 -43,6 -66,5 -72,8 

Verksamhet 

Förvaltningens organisation och ekonomi har genomlysts med konsultstöd finansierat av ledning och 
utveckling, och utifrån kostnadsdrivande utveckling har de mest prioriterade åtgärderna identifierats. 
Förvaltningen har också, med konsultstöd finansierat av statens samordning för ökat bostadsbyggande, låtit 
göra kostnads- och intäktsanalys för projekt hamnstaden. Slutsatserna från denna har presenterats som stöd 
för fortsatta ställningstaganden om projektets framdrift. 

Stadsbyggnad har genomfört samråd om förslag till ny kommunövergripande översiktsplan.  Inkomna 
synpunkter hanteras nu tillsammans med arbetet att förbättra underlaget inför utställning. Planprogrammet 
för Hamnstaden med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har kompletterats och reviderats under våren. 
Programmet har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden och lämnats till fullmäktige för beslut. 

Detaljplaner för del av kvarteret Molekylen respektive för pendelparkering i Svarte har antagits. Kvarteret 
Urmakaren är på samråd. Planprogram för Stortorget inleds med medborgardialog. Ett tjugotal detaljplaner 
pågår, planerna Västra Sjöstaden etapp 3, Södra Hedeskoga och Daggkåpan är prioriterade. 
Processkartläggning av planprocessen har gjorts som ett led i att få en digital plan- och byggprocess, hittills 
har ett antal planer digitaliseras. 

Inom Fokus på byarna har Fokus-programmet för Kåseberga färdigställts och årets åtgärder i byarna 
beslutats. Planering pågår med byalaget för Rynge-Sjörup-Vallösa som är årets fokus-byar. En ny plan- och 
byggtaxa som innefattar taxor för bygglov, kontroll, planer och kart- och mätuppdrag har tagits fram. 

Fortsatt många kart- och mätuppdrag. Hittills har nybyggnadskartor ökat jämfört med närmaste tidigare år. 
Förrättningsförberedelser till Lantmäteriet har minskat betydligt. Husutsättningarna ligger på normal nivå. 

Fastighets byggnation av den nya skolan Källan pågår, beräknas vara klar hösten 2020. Tillbyggnaden av 
Parkskolan pågår och beräknas vara klar hösten 2019. 

Komfortkylinstallation och energieffektivisering på Brandstationen Ystad och Löderupsgården pågår. 
Abrahamslunds förskola är nästa byggnad som effektiviseras hösten 2019. Bellevuehemmet och 
Edvinshusskolan har fått nya köldmedia anläggningar, som klarar de nya miljökraven. 

Infrastrukturen för Öja industriområde är klar, tomtpriser är antagna och tomtförsäljningen beräknas kunna 
påbörjas under 2019. Försäljning av fribyggartomter i Nybrostrand pågår. 

Tekniskas ombyggnad av Regementsgatan är klar. Asfaltsplanen fortlöper enligt plan och förbättring av 
linjemålning pågår. Byggnation av nya busshållplatser fortsätter och färdigställs innan årsskiftet. 

Avfalls arbete med att införa fyrfacksinsamling vid en- och tvåfamiljsfastigheter fortskrider parallellt med 
arbetet att ta fram en gemensam kretsloppsplan för regionen. 

Park ser konsekvenser av fjolårets torra sommar med ett större antal döda träd som kommer att behöva 
ersättas. Ett kraftigt skyfall under juni månad orsakade ett flertal källaröversvämningar som kräver en rad 
olika utredningar och åtgärder. 

Kost- och lokalvårds projekt att utbilda måltidsbiträden till kockar med sökta medel via omställningsfonden 
pågår under hösten 2019. Tyvärr har inte så många som önskat anmält intresse och det påverkar effekten 
och ger kvarstående behov av timanställda kockar. 

Ny enhetschef för seniormåltider minskar arbetsbördan för kostenheten och möjliggör tydligare och mer 
målinriktat arbete med seniormåltider. Projektering för ett tillagningskök i Ljuskällan har startat, idag 
transporteras varm lunch från Väderlekens kök. 



Delårsrapport tertial 2 2019 76(96) 

I maj inspekterades lokalvårdsenheten av arbetsmiljöverket, arbetet pågår att åtgärda de brister som 
rapporterats. Verket betonade att arbetsbelastningen är för omfattande, en enhetschef med 72 medarbetare 
ger inte en rimlig arbetsbörda. 

Ekonomi 

Nämndens prognostiserade resultat för helåret 2019 beräknas till -6,3 mkr, vilket därmed är bättre än vid 
tertial 1. I prognosen är tillkommande budget för lönekompensation beaktad. 

Administration och utvecklings prognos är ett överskott på 1,7 mkr. Håller igen på centrala satsningar och 
personalfrämjande åtgärder utifrån beslutad handlingsplan. Skapa en process för att ge driftbidrag till fokus 
i byarna har inte hunnits vilket till viss del bidrar till överskottet. 

Stadsbyggnads prognos är ett överskott på 0,3 mkr. Kart- och mätenheten räknar med högre intäkter än 
budgeterat. Planenheten räknar med ett underskott motsvarande kostnaderna för planprogram för 
Hamnstaden på 0,2 mkr i färdigställandeskedet. 

Fastighets prognos är ett underskott på 11,0 mkr. Det som utförs under året är akut underhåll som inte går 
att skjuta på. Kostnader för översvämningar och takläckage har ökat. Anmärkningar efter 
myndighetsbesiktningar utförs när krav kommit från tillsynsmyndigheter där det krävs åtgärder enligt lag. 
Fastigheternas faktiska behov skjuts på framtiden med risk för eftersatt underhåll. Kostnader för 
detektorbyte som utförs från och med andra halvåret 2019 har tillkommit. Elenergi, fjärrvärme och 
försäkringskostnader är lägre än budgeterat första halvåret. Prognosen baseras på bedömning av verkligt 
utfall av kostnader tertial 2 samt inga fler kostnader för snö och halkbekämpning. Kostnadsminskningar för 
åtgärder enligt nämndens beslutade handlingsplan är än inte möjliga att värdera. Kostnader för sanering 
efter oljetankar intill hotell Fritiden belastar årets resultat med 0,75 mkr. 

Tekniskas prognos är ett överskott på 1,5 mkr. Överskott beror bland annat på vakanser och restriktivitet 
till utökad service utifrån handlingsplan. Under perioden har en reavinst på 42 tkr uppstått vid försäljning 
av två fordon. VA-enhetens prognos är ett underskott på 1,6 mkr som beror på både högre kostnader och 
lägre intäkter än budgeterat. Avfallsenhetens prognos är ett underskott på 0,6 som beror på högre kostnader 
för destruktionsavgifter för inlämnat material till återvinningscentraler. VA och avfalls underskott minskar 
deras respektive fonder. 

Kost- och lokalvårds prognos är ett överskott på 1,2 mkr. Överskottet finns på lokalvård där 
enhetschefstjänsten och pooltjänster är vakanta. Det har också funnits eftersläpning i interna intäkter 
avseende lokalvård. Kostenheten köper in lägre andel ekologiska livsmedel och når inte målen i policyn 
hållbar mat för att klara en budget i balans. 

Framtid 

Förvaltningsgemensamt krävs fortsatt en hel del arbete för att klara uppdraget inom budget. Efter den 
ekonomiska genomlysningen återstår utvecklingsarbete med ändringar i arbetssätt för utedrift, 
internhyresmodell och uppföljningssystem samt processer för investering och exploatering som kan ge 
ekonomiskt genomslag. 

Stadsbyggnad sammanställer synpunkter om översiktsplanen och bearbeta förslaget till utställning.  
Detaljplanen för Västra Sjöstaden etapp 3 förväntas nå granskning och för Daggkåpan antas under vintern. 
Arbetet med processkartläggningar och digitalisering kommer att leda till effektiviseringar på sikt.  Digitala 
detaljplaner är en väsentlig del av en sammanhållen, digital samhällsbyggnadsprocess. 

Fastighet ser fortfarande ett stort behov av nya verksamhetslokaler. En ny byggprojektledare har rekryterats, 
men ny vakans då en projektledare slutar sin tjänst. Under 2018 blev utbudet på byggbar mark större än 
efterfrågan. Många exploatörer behöver fylla sina interna försäljningskvoter innan de påbörjar byggnation, 
vilket märks i Trädgårdsstaden och Nybrostrand där majoriteten av exploatörer har svårt att komma igång. 
Genom tilläggsavtal beviljas senare tider för byggnation och i en del fall avbryts avtalen. Även efterfrågan 
på de fribyggartomter som kommunen kan erbjuda har avtagit. Exploateringsenheten avvaktar med att 
släppa mer byggbar mark tills konjunkturen vänder. 

Tekniska ser en utmaning att hitta platser för kvartersnära insamling av förpackningar och returpapper. 
Parkenheten söker resurseffektivisering för att med befintlig parkpersonal klara av ökad skötselmängd vid 
övertagande av skötsel av exploaterings- och investeringsprojekt. Arbetet med förbättring av kommunens 
stenbelagda gator samt framkomligheten för gång och cykeltrafikanter fortskrider. VA-enheten står inför 
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stora utmaningar, med ökat bostadsbyggande, stora behov av renovering av befintliga VA-anläggningar och 
ökad utbyggnad av VA för att ersätta enskilda anläggningar på landsbygden har investerings- och 
reinvesteringsbehovet ökat. Enhetens kapacitet för det dagliga drift- och underhållsarbetet samtidigt som 
personella resurser måste avsättas för att driva komplexa investeringsprojekt. 

Kost & Lokalvård vidhåller sparsamma inköp av ekologiskt, FairTrade samt närproducerade livsmedel, det 
ekonomiska utrymmet gör att politiska mål inte kan nås. Ny kostprismodell som ger tydlighet till köpande 
förvaltningar införs inför 2020. 

Intern kontroll 

Intern kontroll har genomförts enligt plan. Inom två kontrollmoment har avvikelser identifieras. 

Brist på respekt för varandras uppdrag Nya medarbetare och chefer anmäls till utbildning i 
värdegrunden. Behov av att lösa gemensamma frågor hanteras på arbetsplatsträffar och i arbetsgrupper och 
möten mellan initieras för ökad förståelse och effektiv framdrift. Inga avvikelser. 

Intäkter räcker inte för fastighetsverksamheten Eftersom det saknas budgetutrymme till det oplanerade 
underhållet och akuta åtgärder, efter myndighetsbesiktningar och för skador efter extremväder, har behövt 
genomföras för att lokalerna ska kunna användas. Internhyror täcker inte kostnader för oplanerat underhåll 
och därför fördjupas arbetet med internhyresmodell inför budget 2020, än oklart om den hinner få 
genomslag. Det finns också en eftersläpning i att internt vidaredebitera kostnader för bland annat larm till 
hyresgäster, i de fall verksamheter har behov av larm utöver standard. På sikt utgör även begränsad 
investeringsbudget för planerat underhåll en risk för mer akuta problem. Avvikelser finns  

Extrema väderförhållanden Klimatförändringar leder till kraftiga, intensiva skyfall under 
sommarmånaderna. I juni drabbades Ystads tätort av  en regnmängd som statistiskt sett återkommer var 
100:e år. Ett 40-tal källaröversvämningar och vattenskador har rapporterats till kommunen som nu utreds. 
De skadeståndskrav som kommit in till kommunen har överlämnats till kommunens försäkringsbolag. 
Avvikelser finns 

Bristande krisberedskap Tekniska risk- och sårbarhetsanalys, RSA, har uppdaterats och överlämnats för 
politiska beslut genom säkerhetschefen. Uppföljning av arbetet görs i samband med budgetarbetet för att 
säkerställa att medel finns för de åtgärder som måste vidtas enligt RSA. Tekniska, fastighet och kost kommer 
att öva beredskapsplanering i november i samarbete med Livsmedelsverket med fokus på 
dricksvattenförsörjningen idag och inför framtida utmaningar som klimatförändringar som torka och skyfall 
medför. Inga avvikelser. 

Övriga kontrollmoment följs upp vid bokslut. 

Måluppfyllnad 

1% befolkningsökning 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Planberedskapen för bostäder är god. 
Under året pågår utbyggnad av 
exploateringsområden i Nybrostrand, 
Svarte och Trädgårdsstaden och 
parallellt pågår planering där Västra 
Sjöstaden etapp 3 och kvarteret 
Daggkåpan samt kvarteret Urmakaren 
prioriteras. 

Formerna för att med helhetsbild kunna 
prioritera resurser har utvecklats, en 
planhandläggare lämnar sin tjänst vilket 
sänker i vilken takt nya detaljplaner kan 
drivas fram. Byggaktörer märker av 
minskad försäljning till slutkund vilket 
gör att byggstart för flera projekt 
avvaktar och gemensamma 
försäljningsstrategier läggs upp. 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Arbeta för en utveckling av Ystads 
hamn och Hamnstaden 

Planprogram hamnstaden med 
miljökonsekvensbeskrivning har 
godkänts i nämnden som underlag för 
fortsatt planering. Parallellt har slutsatser 
utifrån kostnads- och intäktsanalys av 
hamnstadenprojektet i sin helhet 
presenterats. Nämnden har lämnat 
rekommendationer till kommunstyrelsen 
arbetsgrupp, som styrgrupp för 
projektet, kring vägval för fortsatt 
framdrift som kommunen behöver ta 
ställning till. 

Enkla åtgärder för att hantera 
hamntrafikens möte med Österleden 
kommer att göras under hösten, i väntan 
på att Finakorset kan byggas om hösten 
2021 - tidpunkten förskjuten på grund av 
trafikverkets ombyggnad av stationen. 

  

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

Projektet Källan, ny förskola och skola 
byggs under året och beräknas klart 
hösten 2020. Ombyggnad av Parkskolan 
för gymnasiesärskola pågår. Projektering 
för ombyggnad av äldreboendet 
Ljuskällan pågår och bygglov har sökts. 

Förarbetet för nytt äldreboende i 
Trädgårdsstaden pausar i väntan på 
ställningstagande utifrån kommunens 
investeringsvolym. 

  

Erbjuda verksamhetsmark  för nya 
etableringar. 

Fastighetsbildning inom Öja 
verksamhetsområde och markförsäljning 
pågår. Genom ändring av detaljplan 
kommer några mindre förändringar i 
gränser mellan kvartersmark och 
gatumark att justeras. 

Förstudier för att om möjligt planlägga 
för verksamheter och därmed exploatera 
mark vid Malmörondellen har gjorts. 
Planarbete avvaktar ställningstaganden 
från en ny intressent som kan få 
betydelse för Ystads utveckling. 

  

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

Arbetet för Ystads attraktion och kvalitet 
i det offentliga rummet pågår inom 
många områden. Resursbrist gör dock 
att vissa planerade aktiviteter behövt 
nedprioriteras. Åtgärder samordnas 
genom stadsmiljögruppen som också 
undersökt möjligheten att göra en så 
kallad purple flag trygghets-satsning, 
genom fokus på kvällsekonomi. Som del 
i arbetet med planprogram Stortorget 
hålls medborgardialog i september. 

Ett gestaltningsförslag för Fritidsparken 
har tagits fram. Ny belysning av 
vattentornen kan invigas till advent. 
Utredning om nya offentliga toaletter 
pågår. Prototyp för nya anslagstavlor 
utvärderas. 

Betalparkering i Kåseberga anläggs som 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

bidrar till mer trafiksäker miljö där, 
avstyckning av Ebbas gård är beställd 
inför att kunna sälja fastigheten. 
Länsstyrelsen har nu lämnat tillstånd för 
trafiksäkrande åtgärder i Sandhammaren, 
genomförande återstår. 

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

Ystads trafikstrategi är nu antagen och 
ger god grund för att kunna planera för 
och besluta om åtgärder i trafiksystemet 
med helhetssyn. Trafikprogram håller på 
att tas fram för Glemmingebro, Stora 
Herrestad och Sövestad. Arbetet med 
parkeringsöversyn pågår för fullt med 
inventering och bred dialog. 

Inför höstens nio veckor långa tågstopp i 
Svarte har intensiv dialog om praktiska 
lösningar och kommunikationsinsatser 
förs med Skånetrafiken och trafikverket 
med förhoppningen att störningar för 
alla pendlare ska minimeras. 
Detaljplanen för ny pendlarparkering i 
Svarte är antagen men överklagad. 

Viktiga gaturum byggs om, 
Regementsgatan är färdigställd och 
invigs i september, därefter tar arbetet 
med Surbrunnsvägen vid. Förstudier för 
den komplicerade men nödvändiga 
ombyggnaden av Stora Östergatan har 
gjorts men avvaktar nu 
investeringsbeslut. Åtgärder för att sänka 
hastigheter på Saltsjöbadsvägen har 
byggs. Re-asfaltering och inventering av 
gatubeläggning pågår enligt plan. 

  

Beakta 1%-konstnärlig utsmyckning i 
större investeringsprojekt. 

Som första exempel pågår en engagerad 
och lärorik process, för konstnärlig 
utsmyckning på förskola och skola 
Källan, under kvalificerat ledning 
finansierad av Statens konstråd. 
Motsvarande process för ombyggnad av 
Surbrunnsvägen har inletts. 
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Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Dialog och möjlighet till invånares 
påverkan sker främst genom olika råd, 
som byalagsråd, tillgänglighetsråd och 
pensionärsråd samt genom ung-SAM-
grupp. Mötena sker och utvecklas 
successivt efter ömsesidig förväntan. 

Investeringsåtgärder inom 
fokusbyprojektet har beslutats. 
Fokusprogram för Kåseberga är godkänt 
och höstens fokusbyprocess med Rynge 
och Sjörup-Vallösa har inletts. 
Omprioriteringar till följd av resursbrist 
har gjort att kriterier för 
samhällsbyggnadsbidrag till byarna inte 
hunnit fullföljas varför bidrag under 
2019 knappast hinner fördelas. 

  

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

Vårens samråd om översiktsplan för 
kommunen Ystad omfattade 
uppskattade dialoger på allmänna möten 
på bibliotek runt om i kommunen samt 
information för  föreningar och 
partigrupper. Inkomna synpunkter håller 
på att sammanställas parallellt som 
planhandlingarna kompletteras och 
justeras inför kommande granskning. 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Komplexa företagsärenden hanteras 
enligt utarbetad process. Resurser räcker 
inte alltid för att fullt ut möta upp mot 
näringslivets förhoppning om att 
kommunen aktivt ska kunna hantera 
komplexa behov när en tydlig ansvarig 
part inom kommunen inte kan definieras 
och frågeställningar innebär att 
intressenter måste göra aktiva val mellan 
olika kostnadskrävande insatser. 

Det är fortsatt god dialog och gott 
samarbete med tjänstepersoner på 
näringslivs- och marknadsenheten. 
Stadsarkitekten arbetar i Gamla 
Rådhuset en halvdag i veckan, varvid 
etablerings- och planfrågor om näringsliv 
kan avhandlas informellt och enkelt. 

Utifrån ekonomiska prioriteringar kan 
satsningen att genomföra SAM-spelet, 
för att ge och få bredare förståelse för 
näringslivets förutsättningar inte 
prioriteras under 2019. 
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Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Utvecklingssteg tas löpande och 
successivt byggs system upp för att 
digitalisera detaljplaneprocessen. 
Upphandling för digitalt arkiv och för 
ärendesystem är klart. 

Kartläggning av processer för att införa 
e-tjänster pågår, med ambitionen i år att 
påbörja arbetet med att skapa e-tjänster 
för nybyggnadskartor, för VA-
anslutningar, för trädfällningsönskemål 
samt för parkeringskön. En karttjänst till 
medborgarna "Vad gäller på min 
fastighet?" håller på att arbetas fram. 

  

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

Träffar mellan kostleverantör och 
kostköpare fokuserar under året på att 
landa i överenskommelser som den nya 
kostprismodellen bygger på. Principen 
har nu accepterats av både 
socialförvaltningen och kultur- och 
utbildningsförvaltningen varpå 
enhetsvisa överenskommelser kan 
beräknas och tecknas. Både prismodellen 
och överenskommelserna förväntas ge 
ömsesidig tydlighet om leverans och 
kvalitet. 

  

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Aktivt friskvårdsarbete bedrivs och snart 
har förvaltningens alla medarbetare 
deltagit i workshop om kommunens 
värdegrund. Många av förvaltningens 
medarbetare är märkbart slitna, 
arbetsbelastningen är hög och 
kommunens osäkerhet kring ekonomi 
stressar såväl chefer som medarbetare. 

Behov av utbildningsinsatser har 
karterats under vårens medarbetarsamtal 
men med hänsyn till budgetunderskott 
tillåts medarbetare endast delta på de 
mest nödvändiga utbildningarna för att 
upprätthålla kompetens. Medel från 
omställningsfonden finansierar en intern 
vidareutbildning av måltidsbiträden till 
kockar vilket minskar sårbarheten vid 
vakanser i skolkök och äldreomsorgskök. 

Studenter har fått praktik på olika delar 
av förvaltningen däremot kunde 
förvaltningen inte tilldelas många 
sommarjobbare. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

För att främja hållbart resande 
introducerades ett nytt stadsbussnät i 
augusti. Som följd av detta byggs två nya 
bussplatser om. Nämnden har beslutat 
att fortsätta med seniorkortsatsningen. 
Mål för trepartssamverkan gällande 
kollektivtrafiken håller på att definieras. 

Utredning om nya cykelvägar utifrån 
cykelplanen pågår, förstudier har 
genomförts för nya cykelvägar på 
Gustafsgatan-Thorssons väg samt 
Sjömansgatan. Förstudier pågår för 
Industrigatan, Missunnavägen samt 
Svarte idrottsplats. Trafikantvecka 
planeras till september 

  

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

Fas 1 för samverkansentreprenaden 
avseende byggnation av Glemmingebro 
vattenverk, etapp 1, har startat, 
satsningen kommer kunna säkra 
vattentillgång för såväl östra Ystad, 
inklusive Löderup strandbad, som västra 
Simrishamn. Inför VA-utbyggnaden till 
Bjäresjö och Hunnestad har enskilda 
möten med var och en av de berörda 92 
fastighetsägarna hållits. 

Översynen av VA-taxan har färdigställts 
och omfattar både anläggningsavgifter 
och brukningsavgifter samt avgifter för 
dagvatten och allmän platsmark. Tidplan 
för att identifiera kritiska moment och 
deadlines inför implementeringen av 
taxan håller på att tas fram. 

Personella resurser avsätts för att under 
hösten påbörja arbetet med 
översvämningskartläggning, 
dagvattenstrategi och dagvattenplan. 
Som pilotprojekt studeras en plats för 
multifunktionella ytor i en bred 
dialogform inom ramen för projektet 
hållbara planeringsprocesser finansierat 
av Nordiska ministerrådet. 

  

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

Beslut om att skicka förslag till 
lekplatsprogram på remiss förväntas 
kunna tas i oktober. Arbetet med att 
färdigställa rekreations- och 
grönstrukturprogrammet har pausat i 
väntan på nya budgetbeslut. Arbete med 
hundrastgårdsprogram planeras starta till 
senhösten. En enkel ramp för att 
förbättra tillgängligheten till brygga 1 
blev klar innan sommaren. 

Sandskogen skogsvårdas i linje med den 
nya skötselplanen, till mer riktade 
insatser räcker dock inte resurserna. 
Invasiva främmande arter, främst 
jättebjörnloka, bekämpas kemiskt samt 
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Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

med betande får där så är möjligt.  
Kommunjakt hanteras nu främst internt, 
medan extern hjälp tas in för större 
skyddsjaktsatsningar. Ystad följer ett 
tångrensningsprojekt som bedrivs som 
ett kommunsamarbete men deltar i 
nuläget inte aktivt. 

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

Inköpen sker inte fullt ut enligt policyn 
Hållbar mat, ekonomiskt klarar inte 
enheten att köpa delar av de livsmedel 
som förordas i policyn. I möjligaste mån 
eftersträvar kostenheten inköp av 
svenskt nöt, fläsk och kycklingprodukter 
och säkerställer i upphandling att det kan 
erbjudas. Kostenheten arbetar aktivt för 
att minska matsvinn. Inköp av 
ekologiska livsmedel ligger på sparlåga 
eftersom samtliga livsmedelspriser ökar 
mer än vad budget medger. Bananer, 
kaffe och te köps som Fair trade när 
leverantören kan garantera säker 
leverans. 

  

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

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

Ystadstandarden, avseende bland annat 
materialval, tillämpas kontinuerligt. 
Golvvård utförs i enlighet med Green 
care professionel certifiering. 

  

Lokalt och regionalt främja minskat 
avfall och ökad avfallsåtervinning. 

Arbetet med att införa fyrfacksinsamling 
för en- och tvåfamiljsfastigheter är 
påbörjat. Förändringarna i 
förordningarna om förpackningsmaterial 
och returpapper har inneburit att 
projektplanen har justerats. Det kommer 
att bli en utmaning att hitta platser för 
kvartersnära insamling av förpackningar 
och returpapper 

Arbetet med att ta fram en regional 
avfallsplan som ska börja gälla 2021 
pågår tillsammans med representanter 
från de övriga 13 ägarkommunerna och 
workshops med olika intressegrupper 
har genomförts vilket ger bra input till 
fortsatt arbete. 
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Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

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

Flera stora fastighetsprojekt drivs 
parallellt, som Källan, Parkskolan och 
Ljuskällan. Partnering-entreprenaden för 
skolan och förskolan Källan har visat sig 
ge en väldigt framgångsrik process, både 
i kvalitet och ekonomi. 

Nya rutiner för att tydliggöra hur olika 
investeringsbeslut påverkar 
driftkostnader håller på att tas fram. 

  

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

Fastighetsverksamhetens kostnader är 
betydligt högre än intäkterna, 
hyresnivåerna har inte höjts i takt med 
kostnadsökningar. 

Kontinuerlig uppföljning av oplanerat 
underhåll görs. Det är främst 
vattenskador (båda in o utvändiga) som 
har varit kostnadsdrivande kvartal 1 och 
2. 

Kostnader för larm och säkerhet följs 
upp månadsvis.  Än hittas fall när 
kostnader som ska belasta 
verksamheterna hyra inte 
vidarefaktureras. Utredning om ny 
internhyresmodell har påbörjats men än 
återstår många klargöranden för en stabil 
och kvalitetssäkrad modell. 

  

Personal 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Fastighet     

Fastighetsunderhåll, 
kr/kvm 141 * 150 150 

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

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

Mark- plan- och 
exploatering     

Tecknade köpeavtal 
privatpersoner 15 19 15 25 

Försåld industrimark, 
kvadratmeter 110 0 15 000 15 000 

Markanvisning exploatör, 
lägenhet 63 64 50 50 

Stadsbyggnad     

Antal antagna/godkända 
detaljplaner 7 2 8 4 

Antal godkända 
översiktsplaner/fördjupade 0 0 0 0 

Antal pågående 
detaljplaner 22 21 25 23 

Antal program 1 2 1 2 

Antal 
förrättningsförberedelser 18 3 15 10 

Antal husutsättningar 73 69 75 100 

Antal grundkartor 3 6 8 9 

Antal nybyggnadskartor 132 106 80 140 

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

Tekniska     

Andel av asfaltbeläggning 
som byts ut  * 4 % 4 % 

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

Antal lekplatser att förvalta  35 35 35 

Avfall     

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

Mängd brännbart 
hushållsavfall, 
kilo/invånare 228 * 244 244 

Mängd matavfall, ton 1 234 * 1 300 1 300 
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Vatten och avlopp     

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

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

Kost- och lokalvård     

Antal portioner lunch, 
skola och förskola 751 239 432 380 720 000 720 000 

Antal portioner 
äldreomsorg, särskilt 
boende, lunch pensionärer 104 552 65 868 100 000 100 000 

Inköp ekologiska livsmedel 
för- och grundskola, andel 
av livsmedelsbudgeten 9 % 9,8 % 25 % 7 -8% 

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

* Redovisas i årsredovisningen 

** Uppgiften går inte att ta fram i nuvarande system 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

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

Administration och 
utveckling -1,8 -0,1 -3,3 -1,6 1,7 

Fastighet 4,8 0,1 9,2 -1,8 -11,0 

Stadsbyggnad -2,7 -3,5 -7,5 -7,2 0,3 

Tekniska 
- gata/park/trafik -35,6 -35,1 -55,3 -53,8 1,5 

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

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

Kost och lokalvård -3,3 -4,5 -8,9 -7,7 1,2 

Summa -43,1 -43,6 -66,6 -73,1 -6,3 
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Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Källan -98,2 -143,3 -145,6 -2,3 

Nämndsinvesteringar -10,7 -16,1 -11,6 4,5 

Parkskolan -10,8 -30,1 -19,0 11,1 

Fastighetsunderhåll, planerat -5,0 -11,4 -11,4 0,0 

Energieffektivisering -1,4 -6,8 -6,8 0,0 

Ljuskällan -2,6 -30,0 -5,0 25,0 

Trädgårdsstaden, äldreboende -0,5 -28,8 -0,6 28,2 

Regementsgatan -1,7 -8,0 -7,0 1,0 

Källesjövägen -3,2 -7,9 -8,1 -0,2 

Beläggning -6,7 -7,7 -7,7 0,0 

Omb Surbrunnsvägen -0,6 -7,1 -2,1 5,0 

Dragongatan 0,0 -6,8 -9,1 -2,3 

Glemmingebro Vattenverk, etapp 1 -0,5 -5,0 -2,0 3,0 

Vatten- och avloppsutbyggnad -3,0 -16,6 -5,0 11,6 

Investeringar vatten och avlopp 
infrastruktur -8,1 -26,7 -15,0 11,7 

Övriga investeringar -64,6 -129,9 -97,6 32,3 

Summa -217,7 -482,2 -353,6 128,6 

Byggnationen av Källans skola pågår, beräknas vara klart januari 2021. 

Ny- och ombyggnationen av Parkskolan pågår. Etapp 1 som är byggnation av nya lokaler till 

särskolan är klar under hösten 2019. Resterande renovering beräknas vara klar till hösten 2021. 

Energieffektiviseringar av Löderupsgården och Bellevuehemmet är klara, nästa projekt är åtgärder för att 
minska energibehovet för Abrahamslunds förskola. 

Planerat underhåll utförs enligt plan. 

Tillbyggnaden av Ljuskällans äldreboende är upphandlat och projektering pågår så att en kostnad för detta 
kan presenteras i början av 2020. 

Etapp två för Nybrostrandsbadet är avslutat sommaren 2019. Bland annat har relining av bassängen 
utförts under året. 
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Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr 

Projekt 
Utfall totalt t o m 

190831 Budget totalt Prognos totalt 
Avvikelse 

progn/budg 

Energieffektivisering -55,7 -74,4 -74,4 0,0 

Nytt LSS-boende 
2018 -31,0 -39,0 -31,2 7,8 

Källan -129,9 -250,0 -273,0 -23,0 

Parkskolan -12,1 -31,4 -31,4 0,0 

Ljuskällan -2,6 -115,0 -115,0 0,0 

Trädgårdsstaden, 
äldreboende -0,5 -200,0 -230,0 -30,0 

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

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

Källesjövägen -8,4 -9,0 -9,2 -0,2 

Regementsgatan -20,7 -27,0 -27,0 0,0 

Vatten- och 
avloppsutbyggnad -26,4 -125,0 -125,0 0,0 
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10 Socialnämnden 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 141,5 152,9 117,4 172,4 

Kostnader -583,3 -618,2 -775,9 -854,9 

(varav kapitaltjänst) -1,9 -1,7 -2,4 -2,4 

Summa -441,8 -465,3 -658,5 -682,5 

Verksamhet 

Funktionsnedsättning & socialpsykiatri (FOS) 

12 personer står i kö för bostad med särskild service enligt LSS. Ytterligare fyra personer har ansökt där 
utredning pågår. Beslut om ombyggnation av befintliga lokaler i Nybro inväntas. Ett bifall innebär att tre 
nya LSS-lägenheter kan stå klara inom ett år. FoS gick i maj över till schema-och planeringsverktyget, 
TimeCare. Övergången var inledningsvis problemfylld och krävde mycket administration. Nu börjar allt 
falla på plats och det nya systemet upplevs generellt som positivt. Det finns dock indikationer på att det 
även fortsättningsvis kommer kräva mer administration än det tidigare systemet. I början av sommaren var 
det stora problem med missbruk bland brukare på ett boende. Situationen lugnade ner sig en bit in i 
sommaren och lugnet har bibehållits sedan dess. En medarbetare på ett annat boende blev i slutet av 
perioden slagen av en brukare. För att säkerställa trygghet för såväl personal som brukare, har 
nattbemanningen utökats på båda boendena. Boendestödet som har funnits inom IFO och boendestödet i 
FoS slås under hösten samman och bildar ett enda boendestöd med placering inom FoS. 
 

Hälsa, vård och omsorg (HVO) 

Inom Hälso- och sjukvårdens organisation har en genomlysning gjorts med fokus på det kommunala hälso- 
och sjukvårdsansvaret samt ledning och styrning. Införandet av Phoniro lock pågår (personallås) i 
hemtjänstgrupper, totalt blir det 500 lås för nyckelfri hemtjänst, 335 lås är monterade i dag. Rutinen för 
sjukfrånvaro har ändrats inom hela verksamheten där det nu sker telefonkontakt redan första frånvarodagen. 
Turbyte har använts mer frekvent för att minska den kvalificerade övertiden. Under perioden genomfördes 
uppföljning av kvalitetsparametrar på våra särskilda boenden avseende delaktighet i genomförandeplan, 
önskemål och tid för utförande av insatser, brukarråd, utevistelse och aktiviteter. Kvalitetsparametrarna som 
mäts är tagna från Socialstyrelsens nationella årliga enhetsuppföljning. Under 2018 nådde Ystad kommun 
en godtagbar nivå och även under 2019 förväntas kommunen att nå en god nivå. I genomsnitt har 
kontinuiteten förbättrats till 14,88 för den samlade hemtjänsten, alltså något lägre än det nationella måttet 
på 15. Antalet timmar som hemtjänsten utförde dygnet runt insatser i det ordinära boendet minskade under 
perioden. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 

IFO är nu i slutet av sin verksamhetsöversyn och det som återstår är flytt av en del ärende, 
ledningsstrukturen på arbetsmarknad och försörjning samt en gemensam lokal för arbetsmarknadsenheten. 
Därefter är det fokus på implementering av nya processer och rutiner. Enheterna arbetar aktivt med sina 
respektive aktivitetsplaner för budget i balans. Utmaningen är försörjningsstödet, placeringar för både barn 
och vuxna (SoL, LSS, LVU, LVM) samt kostnader för hemtjänstinsatser. Verksamheten är hårt ansatt med 
en ständig ström av nya ärenden, vilket bland annat försvårar möjligheten till att följa upp beslut. Antalet 
orosanmälningar och egenansökningar gällande barn och unga fortsätter att öka. Detta har lett till betydligt 
fler öppnade utredningar samt svårigheter att stänga inledda utredningar i tid. IFO är involverade i projekt 
med andra förvaltningar och myndigheter där samverkan och samarbete är nyckeln till framgång. De projekt 
som kommit längst är Skottlandsmodellen och familjecentralen. Med stöd av Finsam har det öppnats en 
Mariamottagning tillsammans med regionen och SÖSK kommunerna. Under året har verksamheten arbetat 
med att byta verksamhetssystem. Planeringen är att i november ska alla enheterna helt övergått till att 
använda det nya verksamhetssystemet. Under hösten kommer det att vara utbildning för alla användare. De 
ärenden som är avslutade kommer att skrivas ut och arkiveras och därefter hanteras efter gällande 
gallringsbestämmelser. Avdelningen beräknar vara klara med utskrifterna till juni 2020. 
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Ekonomi 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 24,0 mkr vid årets slut. I prognosen är det medräknat 
kompensation för årets lönerevision. 

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott med 1,6 mkr och det beror på vakanser inom kansli 
och förvaltningsledning samt att utvecklingsmedel inte har använts. Kostnaden för semesterlöneskulden 
beräknas till 1,0 mkr. 

Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS) prognostiserar ett överskott med 0,9 mkr vid årets slut. 
Överskottet återfinns främst inom daglig verksamhet och korttidsverksamheterna och beror på vakanshållna 
tjänster och god bemanningsplanering samt ett statsbidrag för höjd habiliteringsersättning. Andra orsaker 
till överskottet är att medel för rehabiliterings- och utbildningsinsatser använts i liten utsträckning. 
Prognosen för gruppboende är på grund av nytillkomna bemanningsbehov försämrad jämfört med tertial 
1. 

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott med 9,8 mkr. Det beror på höga kostnader för 
externa placeringar av barn och unga, vuxna med missbruk och placeringar inom FoS verksamhetsområde. 
Även kostnaden för försörjningsstöd har ökat. Personlig assistans prognostiserar ett överskott på grund av 
retroaktiv ersättning från Försäkringskassan i ett ärende. Verksamheten för nyanlända redovisar överskott 
på grund av att bidrag från Migrationsverket avseende 2018 års ansökningar blivit högre än beräknat. 

Hälsa vård och omsorg prognostiserar ett underskott med 16,7 mkr. Ett statligt bidrag för förstärkning inom 
äldreomsorgen på cirka 2,0 mkr ingår i den beräknade prognosen. En förändring jämfört med tidigare år är 
att det statliga stimulansbidraget på 7,8 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen har upphört. 

Prognosen för hemtjänsten är ett underskott med 6,0 mkr. Det beror delvis på den kö som finns till särskilt 
boende och mer omfattande insatser till brukarna. 

Särskilt boende och korttidsverksamheten prognostiserar ett underskott med 7,0 mkr. Kostnaden för 
sommaren har varit högre än förväntat. Ökningen av oroliga brukare som behöver dygnet runt vak är en 
stor utmaning för verksamheten. På ett av boendena finns en särskild grupp med dygnet runt bemanning 
som är ofinansierad och prognostiserar ett underskott med 2,5 mkr. 

Inom Hälso- sjukvården och rehab har arbetet med handlingsplanen resulterat i en förbättrad prognos med 
0,8 mkr, det vill säga ett underskott med 5,9 mkr. Genomlysningen har inneburit en förändring av arbetssätt, 
arbetsmiljö och förskrivning av tekniska hjälpmedel. 

  

Framtid 

Det långsiktiga arbetet som påbörjats genom handlingsplanen för framtidens förvaltning innebär att innehåll 
och utförande av välfärdstjänsterna behöver förändras. Fokus ligger på budget, uppdrag, styrning, utförande, 
ledning, uppföljning och utvärdering av resultat. För att lyckas fullt ut kommer förvaltningen tillsammans 
med nämnden arbeta fram specifika mål som verksamheten kan identifiera sig med. Ett område som 
speciellt uppmärksammas är frisknärvaron som kan bli bättre genom att erbjuda medarbetarna en arbetsmiljö 
som främjar delaktighet och påverkan för ett hållbart arbetsliv samt att medarbetarna får använda sin 
kompetens fullt ut och får möjlighet att utvecklas. Det pågående heltidsprojektet fortlöper och förväntas 
leda till möjligheten att erbjuda alla en heltidssysselsättning. Detta kommer att påverka förvaltningens 
kompetensförsörjning gynnsamt samt att medarbetarna blir självförsörjande med en stadig inkomst. Sedan 
årsskiftet ingår samtliga arbetsmarknadsinsatser inom nämndens verksamhetsområde. Detta ger 
förutsättningar till att lösa flera utmaningar bland annat med integration och behov av försörjningsstöd. 
Den demografiska utvecklingen påverkar nämndens verksamhetsområden, främst hemtjänst, hemsjukvård 
och särskilda boenden. Planeringen för att utöka antalet platser på Ljuskällan samt med boendet på 
Trädgårdsstaden pågår för fullt. Det finns även behov av fler LSS-boenden samt lokaler för att bedriva 
daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL. En annan utveckling som påverkar verksamheten 
är att individärendena blir mer komplexa och kräver tidig samverkan med andra avdelningar till exempel våld i 
nära relationer, psykisk ohälsa, missbruk och i vissa fall detta i kombination med kognitiv svikt som 
demensdiagnos. 
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Intern kontroll 

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. 

Antalet ej verkställda beslut som inte verkställts inom tre månader redovisas kvartalsvis till socialnämnd, 
kommunfullmäktige och tillsynsmyndigheten. De beslut som inte kan verkställas gäller främst LSS bostäder 
som i dagsläget är 12 stycken. Verkställs besluten inte i tid kan tillsynsmyndigheten (IVO) ansöka om särskild 
avgift. Kostnaden kan ej överstiga 1,0 mkr per ärende. 

Uppföljningen av ekonomi sker enligt plan via ekonomiska rapporter, enskilda träffar med chefer för att gå 
igenom resultat och vidare åtgärder. 

Sjuknärvaron följs kontinuerligt, varje avdelning och enhet arbetar med olika åtgärder för att förbättra 
närvaron. 

Måluppfyllnad 

Demokrati och delaktighet för alla 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Delaktighet och inflytande ska 
förbättras 

Verksamheterna har genomfört 
aktiviteter för att förbättra den enskildes 
delaktighet. Resultaten från 
brukarundersökningarna visar generellt 
på att upplevelsen av att vara delaktig 
och bli lyssnad på är hög. 

  

Utveckla 24-timmarsmyndigheten för 
medborgaren. 

Inom avdelningarna arbetar man för att 
ta fram möjliga E-tjänster främst för att 
understödja enklare administration, men 
också för att skapa en större 
tillgänglighet för medborgarna 

  

Ungdomsarbetslösheten ska minska 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Erbjuda praktikplatser inom social 
omsorg 

   

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

Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Tillse att personalen har den 
kompetens som behövs för 
uppdraget 

Det har påbörjats ett arbete med att gå 
igenom vilka arbetsuppgifter som finns 
inom nämndens verksamhetsområden 
och till det bedöma vilken kompetens 
som behövs för att utföra dessa. 

  

Förbättra arbetsmiljön i samtliga 
verksamheter 

   

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

Verksamheten arbetar aktivt med att öka 
frisknärvaron. Fokus ligger främst på 
korttidsfrånvaron. 
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Ystads kommuns verksamheter skall arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

folkhälsoprogrammet 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

Öka kunskaperna bland kommunens 
föräldrar och deras barn. 

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

  

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

Åtagande Analys Utfall 
Prognos 

helår 

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

Förvaltningen fullföljer sitt uppdrag 
utifrån gällande lagstiftning. Inom 
avdelningarna arbetas det för att förenkla 
utförandet av de olika tjänsterna. I en 
jämförelse med andra kommuner så 
ligger verksamheterna generellt under 
standardkostnaderna. För att kunna hålla 
tilldelad budget behövs alternativa vägar 
väljas. Dialogen om detta behöver 
påbörjas tillsammans med nämndens 
ledamöter. Det innebär också en dialog 
om vad vi måste göra och vad vi inte 
behöver göra. 

  

Personal 

 

Ett aktivt arbete pågår i verksamheterna för att minska sjukfrånvaro med interna och externa lösningar. 
Frisknärvaron är något högre i jämförelse med föregående år. 

Antalet tillsvidareanställda är något lägre jämfört med utgången av 2018. Antalet tillsvidareanställda har 
fortsatt att minska och det har varit främst inom Hälsa vård och Omsorg. 
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Övrig redovisning 

Verksamhetsmått 

Verksamhet Utfall 181231 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

LSS-verksamhet     

Gruppboende LSS     

-Antal helårsplatser 89 97 100 -3 

Korttidsboende     

-Antal helårsplatser     

Vuxna 1 6 6 0 

Barn o unga 6 6,5 10 6,5 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät 

Genomfört ej 
sammanställt ej genomförd >80 % >80 % 

     

Individ och 
familjeomsorg     

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 319 278 380 340 

Antal vårddygn i 
hem för vård eller 
boende     

- vuxna ingen uppgift 1 671 2 500 2 200 

- Barn ingen uppgift 1 721 2 000 2 150 

-Antal vårddygn i 
familjehem ingen uppgift ingen uppgift 14 300  

Minst andel nöjda i 
brukarenkät 85 % ej genomförd >80 % >80 % 

     

Vård och Omsorg     

Särskilt boende 
äldreomsorg     

- antal helårsplatser 307 309 318 309 

     

Korttidsplatser     

- Antal helårsplatser 18 17 20 18 

Främmande 
vårdhem     

- Antal 
helårsplatser* 3 3 2 2,7 

     

Antal besök 
dagverksamhet 
(beläggning 80 %) 6 262 3 881 6 960 6 300 

Minst andel nöjda i 
brukarenkät 73 % ej genomförd >80 % >80% 



Delårsrapport tertial 2 2019 94(96) 

Driftredovisning, mkr 

Verksamhet Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Politisk verksamhet -0,7 -0,7 -1,2 -1,1 0,1 

Gemensam 
verksamhet -13,1 -15,0 -22,2 -20,7 1,5 

Funktionsnedsättning 
och socialpsykiatri -68,4 -79,9 -119,3 -118,4 0,9 

Individ och 
familjeomsorg -90,6 -91,4 -123,9 -133,7 -9,8 

Hälsa vård och 
omsorg -269 -278,3 -391,9 -408,6 -16,7 

Summa -441,8 -465,3 -658,5 -682,5 -24,0 

Investeringsredovisning, mkr 

Projekt Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 
Avvikelse 

progn/budg 

Datautrustning Socialbyrå -0,9 -1,1 -1,1 0,0 

Wifi Särskilt boende 0,0 -2,8 -1,0 1,8 

Trygghetslarm 0,0 -1,3 -1,3 0,0 

Inventarier Löderupsgården 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Div inventarier Östersjömusslan -0,1 -0,2 -0,1 0,1 

Digitala Nyckelskåp 0,0 -1,5 -1,5 0,0 

Nytt Äldreboende, projektering 0,0 -2,0 0,0 2,0 

Förstudie LSS-boende 0,0 -1,0 0,0 1,0 

Lokalanpassningar Soc -0,6 -2,0 -2,0 0,0 

     

Nämndsinvesteringar -0,2 0,0 -1,0 -1,0 

Summa -1,9 12,1 -8,2 3,9 

Socialnämndens utrymme för nämndsinvesteringar uppgår til 1,5 mkr. 
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11 Valnämnd 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 0,0 0,5 0,0 0,7 

Kostnader -0,1 -1,5 -0,5 -1,5 

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

Summa -0,1 -1,0 -0,5 -0,8 

Valnämnden ingick tidigare i Ledning & Utvecklings budget men har från och med 2019 en egen budgetram. 
Valnämnden redovisar efter det andra tertialet ett negativt resultat på 1,0 mkr. Europaparlamentsvalet 2019 
kostade ungefär lika mycket som valet 2018 vilket ger en prognos på -0,3 mkr. 
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12 Finansiering och kommungemensam verksamhet 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 180831 Utfall 190831 Budget 2019 Prognos 2019 

Intäkter 1 315,0 1 380,9 2 084,0 2 081,4 

Kostnader -278,3 -291,0 -489,9 -493,8 

(varav kapitaltjänst) (-0,2) (-0,2) (-5,9) (-5,9) 

Summa 1 036,7 1 089,9 1 594,1 1 587,6 

Ekonomi 

Inom Finansiering och kommungemensam verksamhet beräknas en negativ avvikelse mot budget med 
6,5 mkr. 

Utdelningar från kommunens bolag: I budgeten ingår att bolagen inom kommunkoncernen skulle lämna 
utdelning med 10 mkr grundade på 2019 års resultat. Enligt ny redovisningsrekommendation ska 
utdelningar redovisas först när rätten att få utdelning bedöms som säker och beslut har fattats på 
bolagsstämman. Kommunen kan av detta skäl inte tillgodoräkna sig förväntad utdelning under 2019. 
Effekten blir ett underskott mot budget på 10 mkr. 

Skatteintäkter och statsbidrag: Dessa intäkter förväntas överträffa budget med 1,4 mkr. Prognosen är 
baserad på senaste cirkuläret från Sveriges Kommuner och Landsting, augusti 2019. 

Finansnetto: Sammantaget bedöms denna post visa överskott på 10,7 mkr gentemot budget. Fortsatt 
mycket låg räntenivå förklarar ungefär hälften av den positiva avvikelsen. Resterande del är hänförlig till 
andra finansiella poster, huvudsakligen en utdelning från Kommuninvest. 

Pensioner: Under 2018 steg pensionskostnaderna markant och medförde ett betydande underskott. Den 
högre kostnadsnivån ligger kvar även 2019 och bedömningen är att pensionskostnaderna kommer att 
överstiga budget med 12,2 mkr. I uppföljningen efter april var prognosen -13 mkr. 

Personalförsäkringar: Differensen mellan verkliga sociala avgifter och personalomkostnadspålägget 
förväntas ge ett överskott på 2,2 mkr. 

Avskrivningar och internräntor: Överskottet för kapitaltjänstkostnader beräknas till 2,6 mkr. Orsaken är 
att verksamheterna har behövt budgetkompensation i mindre uträckning än förväntat. 

Kommunstyrelsens löneökningspott: Utfallet i löneförhandlingen beräknas till 25,6 mkr. Beloppet är 
högre än den avsatta potten vilket innebär ett underskott på 1,2 mkr. 

 


