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Kommunens organisation

Helägt moderbolag: 
Ytornet AB

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

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

Valberedning

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

Kommunalförbund
Sydskånska gymnasieförbun-
det ca 46%
Sydöstra Skånes räddnings-
tjänstförbund ca 35%
Ystad-Österlensregionens 
miljöförbund ca 43%

Revision

Ledning o utveckling 
/Hamn

FÖRVALTNING

Kultur o Utbildning

Social omsorg

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelse

NÄMND

Valnämnd

Ystad - Sjöbo 
överförmyndarnämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Gymnasienämnd

Kultur- 
nämnd

Socialnämnd

Myndighetsnämnd

Samhälls-
byggnadsnämnd
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Förvaltningsberättelse

Periodresultat
Ystads kommun redovisar ett negativt resultat för första 
tertialet på 11,7 mkr. För motsvarande period förgående 
år redovisades ett negativt resultat med 1,8 mkr. I period-
resultatet ingår kostnad för ökning av semesterlöneskul-
den med 29,6 mkr.

Helårsprognos
Årets förväntade resultat för 2015 blir ett överskott på 2,6 
mkr. Det är 5,8 mkr sämre än den ursprungsbudget som 
beslutades för 2015. Det budgeterade resultatet, innan 
kompletteringsbudgeten uppgår till 8,0 mkr.
Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter beräknas 
sammanlagt uppgå till minus 9,3 mkr. Det finns en stor 

negativ avvikelser och det är socialnämnden som har mi-
nus 11,2 mkr i sin prognos. Gymnasienämnden förväntas 
få en negativ avvikelse på 1,0 mkr. Ledning och utveckling 
har en positiv prognos med 1,5 mkr och samhällsbygg-
nadsnämnden har en positiv avvikelse på 1,4. För alla de 
övriga nämnderna ar den ekonomiska prognosen ett noll-
resultat.
En positiv budgetavvikelsen på totalt 3,9 återfinns inom 
finansieringen, varav återbetalning från AFA-försäkringar 
är 9,5 mkr.
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Balanskravet 
I Kommunallagen 8 kap § 5 regleras balanskravsresul-
tatet. 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 ovan framgår det att Ystad kommuns prognos-
tiserade resultat uppfyller det lagstadgade balanskravet. 
Realisationsvinster i samband med försäljningar av an-
läggningstillgångar ingår inte i det justerade resultatet.

Kommunens avstämning mot 
kommunallagens balanskrav, mkr

Prognostiserat resultat enligt resultaträkning 2,6 
Realisationsvinst, anläggningstillgångar -1,4
Prognostiserat resultat efter balanskravsjusteringar 1,2

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 förändring-
en av skatteunderlaget. Sysselsättningsutvecklingen och 
löneökningstakten är därför de faktorer som har störst 
betydelse för i vilken takt skatteunderlaget växer. 
Det har varit flera år med en stark real skatteunderlagstill-
växt och prognosen är ytterligare ett par år med öknings-
tal över genomsnittet. I år och nästa år det en tilltagande 
ökningstakt som beror dels på att löner och pensioner 
beräknas stiga mer i år än förra året, dels på ändrade av-
dragsregler. 

Befolkning
Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick antalet invånare i 
Ystads kommun till 28 771. Folkmängden ökade under 
2014 med 148 personer, vilket motsvarar 0,5 %. År 2015 
beräknas folkmängden öka med 79 personer. Ökningen 
innebär att kommunens målsättning, en årlig ökning med 
1 % i genomsnitt, inte uppnås för året. Landet i sin helhet 
ökade folkmängden år 2014 med 1,1 % och Skåne län 
med 1,2 %.
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Den genomsnittliga ökningen i kommunen under den se-
nast 10-årsperioden har varit 0,6 %.
Den 30 april var befolkningen i Ystads kommun 28 791, 
det vill säga 20 fler än vid årsskiftet. 

Ränta och inflation
Den mycket låga inflationen och dämpade inflationsut-
sikter föranledde Riksbanken att sänka reproräntan ned 
till 0,0 % under år 2014. Under våren har Riksbanken yt-
terligare sänkt räntan, först till -0,1 % i februari och sedan 
till -0,25 % i april. Först under andra halvåret 2016 väntas 
räntan långsamt höjas.

Inflationen har varit låg de senaste åren. Konsumentpris-
index (KPI), som är det mest använda måttet för prisut-
veckling, sjönk med 0,2 % år 2014. Inflationen beräknas 
öka med 0,1 % år 2015 och med 1,5 % år 2016 enligt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
KPIF är KPI med fast ränta och syftar till att ta bort effek-
ten av förändrade räntesatser från KPI. KPIF steg med 0,5 
% under år 2014. KPIF beräknas öka med 0,9 % år 2015 
och med 1,6 % år 2016 enligt SKL.

Redovisningsprinciper
Vid upprättande av denna tertialrapport har i stort samma 
redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste årsre-
dovisningen. 
Helårsprognos avseende resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys och nyckeltal för kommunen baseras 
på ekonomiavdelningens bedömningar. Förvaltningarnas 
bedömningar framgår av inlämnat material. För bolagen 
och kommunalförbunden baseras rapporten med prog-
noser på infordrade uppgifter från dessa.

Pensioner
Från och med 1998 redovisas äldre pensionsskuld under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Den totala 
pensionsskulden uppgick 2015-04-30 till 650,1 mkr, va-
rav 608,1 mkr avser ansvarsförbindelse. Det innebär att 
cirka 94 % ligger utanför balansräkningen. Ur ett risk-
perspektiv är det viktigt att beakta denna pensionsskuld 
eftersom några medel inte finns fonderade för att möta 
de betalningar som kommer att uppstå när skulden ska 
regleras.
Ansvarsförbindelsen, som är den största delen av pen-
sionsskulden, har minskat från 614,7 mkr vid årsskiftet 
till 608,1 mkr. 

Likvida medel
Kommunens likviditet är kommunens betalningsbered-
skap på kort sikt och består av kortfristiga placeringar, 
kassa, plusgiro och bank. Likviden 2015-04-30 var 170,0 
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 bo-
lagen. Vill kommunen ha en större likviditet och en större 

betalningsberedskap behöver man oftast ta upp mer lån 
med räntekostnader som följd.

Skulder och avsättningar
Under de första fyra månaderna har kommunens nettolå-
neskuld ökat med 180,0 mkr till 2 081,7 mkr. 150,0 mkr 
av ökningen är hänförlig till vidareutlåning inom koncer-
nen. 30,0 mkr av ökningen är hänförlig till kommunen. 
Detta innebär att den del av den totala låneskulden som 
är hänförligt till kommunen är 876,4 mkr per 2015-04-
30.

I periodresultatet finns inräknat en semesterlöneskuldök-
ning sedan årsskiftet med 29,6 mkr. Då huvuddelen av 
semesterdagarna tas ut under sommarmånaderna juni, 
juli och augusti förväntas skulden minska under andra 
tertialet. 

Finansnetto
Finansnettot för perioden är negativt och uppgår till mi-
nus 2,8 mkr. För helåret 2015 prognostiseras finansnettot 
bli 9,7 mkr bättre än budget. 

Investeringar 
96,8 mkr har kommunen nettoinvesterat under årets för-
sta fyra månader. Årets totala investeringsbudget, inklu-
sive kompletteringsbudgeten 2015, är 475,9 mkr. Detta 
innebär att 20 % av total investeringsbudget är förbrukad 
så här långt. Enligt förvaltningarna förväntas 79,9 mkr av 
årets budget inte förbrukas under året, vilket betyder att 
årets investeringsutgift beräknas bli ungefär 396,0 miljo-
ner. De största avvikelserna är att 19,5 mkr inte kommer 
att förbrukas till VA-utbyggnad främst på landsbygden för 
anslutning av enskilda avloppsanläggningar. Sedan kom-
mer 14,0 mkr att förbrukas senare än vad det är budgeter 
gällande Ystad Arena, och årets hamninvesteringar kom-
mer att bli 10,0 mkr mindre än budget
Det finns tre projekt som har förhållandevis stora investe-
ringsutgifter under årets första fyra månader. Den största 
på 35,3 mkr är byggande av idrottshallar som ska ersätta 
nuvarande Österporthallen. Näst största investeringsut-
giften är 27,8 mkr för nytt avloppsreningsverken. Även 
investeringen i Nedraby för Ystads framtida vattenförsörj-
ning har en stor utgift på 14,8 mkr de första fyra måna-
derna 2015.

Väsentliga personalförhållanden
Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid, 
har varit 93,3 % under perioden januari till april. Mot-
svarande tid förra året var frisknärvaron 94,1 %. Per sista 
december 2014 var antalet tillsvidareanställda personer 2 
053 st. Antalet anställningar omräknat till heltider upp-
gick till 1 754 st. Denna siffra är nu 1 770 st.
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God ekonomisk hushållning
Lagstiftningen anger att kommuner och landsting ska be-
sluta om finansiella mål som dels ska definiera vad ”god 
ekonomisk hushållning” är i den egna organisationen, 
dels ska vara styrande för den ekonomiska planeringen/
utvärderingen. 
Kommunerna skall inte bara anta finansiella mål utan ock-
så verksamhetsmål i budgeten, som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. 

I respektive års årsredovisning ska en samlad bedömning 
göras av om kommunens utveckling ligger i linje med god 
ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning upp-
nås när såväl de finansiella målen som de övergripande 
och strategiska målen huvudsakligen är uppfyllda.

De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är 
en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhe-
ten skall bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även 
om detta kan medföra att de i budgeten angivna målen 

och riktlinjerna inte helt kan uppnås. Om det uppstår kon-

flikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål skall 
styrelsen/nämnden agera och prioritera så att budgetra-
men inte överskrids. 

Inget av de tre målen har per 150430 uppnåtts. Progno-
sen för helåret visar på en viss förbättring av måluppfyl-
lelsen. Ett av de tre finansiella målen kommer att uppfyllas 
med den nuvarande prognosen och det avser värdesäk-
ring av det egna kapitalet. 
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Skatteintäkter
Kommunens nettokostnader

UPPFÖLJNING AV ÖVERGRIPANDE FINANSIELLA 
MÅL

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

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

Utfall: Relationen per 150430 är minus 0,9 %.
Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Relationen per 151231 beräknas bli 0,2 %.

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

Utfall: Periodens ökningstakt för nettokostnader i förhål-
lande till år 2014 är 8,1 %. Periodens ökningstakt av skat-
teintäkterna är 3,7 %.
Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Årets nettokostnader beräknas öka med 5,4 %. 
Årets ökning av skatteintäkter och statsbidrag beräknas 
bli 3,9 %.

Mål 3: Det egna kapitalet ska inflationssäkras.

Utfall: Periodresultatet är minus 11,7 mkr vilket ger en 
minskning av egna kapitalet med 0,8 %. 
Målet är inte uppfyllt.

Prognos: Det prognostiserade resultatet per 151231 be-
räknas bli 2,6 mkr. Detta gör att det egna kapitalet ökar 
med 0,2 %. Inflationsprognosen för 2015 är 0,1 %.

Sammanfattning: Inget av de tre målen har per 150430 
uppnåtts. Prognosen för helåret visar på förbättring av 
måluppfyllelsen, men dock inte in den omfattningen att 
full måluppfyllelse sker. Ett av de tre finansiella målen 
kommer att uppfyllas med den nuvarande prognosen.
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Mål- och resultatstyrning 
Kommunfullmäktige har 2014-11-20 fattat beslut om 
budget 2015 med flerårsplan 2016-2018. I budgeten in-
går de fem kärnområdena tillväxt, kultur, utbildning, vård 
och omsorg, miljö samt finansiella mål för ekonomi i ba-
lans. Kärnområdena innehåller övergripande strategiska 
mål, strategiska mål och processmål, vilka utgår från Vi-
sion 2030. De övergripande målen ska visa vad som ska 
uppnås under mandatperioden. 

Nämnder och styrelse för förvaltningar och bolag har 
sedan i sin tur brutit ned de relevanta och övergripande 
strategiska målen och processmålen till årliga åtaganden 
och aktiviteter, vilka ska följas upp i delårsrapporterna och 
i årsredovisningen.  

Övergripande strategiska mål
• 1 % befolkningsökning

Strategiska mål
• Öka bostadsbyggandet
• Skapa fler arbeten tillsammans med näringslivet
• Säker och effektiv infrastruktur i hela Ystads kom-

mun
• Stimulera och utveckla turism och näringsliv
• Kulturen ska ingå i nyplanerade bostadsområden
• Gymnasieskolan i Ystad ska vara det självklara valet

Nämndernas bidrag för att uppnå strategiska mål 
och processmål
Kommunstyrelsen bedömer att fyra av sex åtagandena 
kommer att uppnås. Bland åtagandena kan nämnas att 
ett nytt teknikprogram på gymnasiet som är en samverkan 
mellan skolan, näringsliv och kommun är genomfört och 
igångsatt, och inflyttningen av marknadsavdelningen 
till det gamla rådhuset möjliggör en ny mötesplats 
för samarbete och dialog med näringsliv och stimu-
lering av turismen i regionen. 
Ett av åtagandena bedöms delvis uppnås och det av-
ser att genom satsning på introduktionsanställning-
ar i fler verksamheter än social omsorg kan Ystads 
kommun bidra till en minskad ungdomsarbetslös-
het. Progonosen är osäker gällande budgetutrymme för 
fler platser än de 10 som redan är skapade. 
Ett av åtaganden bedöms inte uppnås och det avser att 
ta fram handlingsplan för övergripande uppföljning 
av hur KS via ökat bostadsbyggande bidrar till 1 % 
befolkningsökning. Arbetet med handlingsplan är inte 
påbörjat. Dock finns en uppföljning av planer och bo-
stadsbyggande för att kunna tillgodose behovet av bostä-
der för att växa.

Kulturnämnden bedömer att två av tre åtagandena kom-
mer att uppnås. Det kommer att genomföras musikfesti-
val för ungdomar i juni 2015 i samverkan med Sydgym. 
Samtal förs med Sydgym och Ystads riksteaterförening 
angående scenkonstutbud för gymnasieungdomarna. 

Medel har äskats inför budget 2016 för att kunna införa 
kulturgaranti på gymnasiet. Vidare har skolbio genom-
förts under våren. Planeringen inför BUFF är i full gång. 
Pixel genomfördes i april. En filmsamverkansgrupp har 
startats i samarbete med Scalas vänner, filmstrategen och 
Film i Skåne. 
Ett av åtagandena bedöms delvis uppnås och det avser 
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation. 

Gymnasienämnden bedömer att åtagandet delvis uppnås. 
Åtagandet avser att införa kulturgaranti eller motsvaran-
de på gymnasieskolan. En festival genomförs den 9 juni i 
Rådhusparken med artister och elever från IMP. 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att åtagandet 
inte kommer att uppnås avseende åtagandet att Sur-
brunnsskolan ska vara klar till höstterminen 2018. Plane-
ringsarbete pågår för en etablering av Surbrunnsskolan i 
befintliga lokaler. 

Myndighetsnämnden bedömer att åtagandet uppnås. En 
rutin har tagits fram för att på så vis får kommunfullmäktige 
en tillförlitlig statistik över tillväxtmålet som mäts på sam-
ma sätt för varje tertial som kan användas till att göra 
uppföljningar. Genom en effektiv bygglovsprocess med 
korta handläggningstider och få kompletteringar främjas 
tillväxtmålet.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att alla tre åtagan-
den uppnås. Bland åtagandena kan nämnas att med ny 
planlagd mark för bostadsändamål, hög försäljning av 
befintlig tomtmark och försäljning av resterande industri-
mark, nyproduktion av industrimark samt projektering av 
prioriterade investeringsprojekt kommer samhällsbygg-
nads-nämnden bidra till målet.

Socialnämnden medverkar till att medborgarnas olika be-
hov av specialanpassade bostäder kan tillgodoses genom 
regelbunden samverkan med berörda intressenter och 
därmed uppnås åtagandet. Överförmyndarnämnden be-
dömer att endast delvis uppnå sitt åtagande. 

Övergripande strategiska mål
• Demokrati och delaktighet för alla

Strategiska mål
• Bredband för alla medborgare
• Levande och ledande biblioteksverksamhet
• Stärk kulturstaden Ystad med nya kulturyttringar
• Ge alla elever förutsättning att nå de nationella kun-

skapsmålen
• Individens behov ska styra stödinsatserna
• Enklare dialog för individen/anhöriga

Nämndernas bidrag för att uppnå strategiska mål 
och processmål
Kommunstyrelsen bedömer att åtagandet kommer att 
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uppnås avseende att följa antagen bredbandsstrategi. 
Kulturnämnden bedömer att åtagandet kommer att upp-
nås avseende utreda öppethållande samt formulera en ny 
biblioteksplan. 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att åtagandet 
kommer att uppnås avseende att ha en kontinuerlig upp-
följning av barn- och ungdomars utveckling i ett helhets-
perspektiv 1 – 19 år. En Barnchecklista är utarbetad av 
Ungdomsfullmäktige. 

Myndighetsnämnden bedömer att åtagandet under 
första tertialet kommer att uppnås avseende att 80 % 
av medborgarna som fått beslut i bygglovsärenden ska 
vara nöjda med service och bemötande och att nämnden 
ska verka för en utveckling mot digital handläggning och 
möjlighet för medborgare att söka bygglov via e-tjänst. 
Pga vakant bygglovschefstjänst kommer genomförandet 
av handlingsplan och e-arkiv ta längre tid och därför för-
väntas målen endast nås delvis per helår.  

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtagandet del-
vis kommer att uppnås avseende att medborgarförslag 
ska besvaras inom tre månader. 

Socialnämnden bedömer att samtliga fyra åtagande kom-
mer att delvis uppnås. 
Det avser åtagandena att erbjuda kulturupplevelser inom 
social omsorgsverksamhet, att individens delaktighet och 
inflytande ska stärkas, stärka den interna samverkan samt 
utveckla stödet till anhöriga.

Överförmyndarnämnden bedömer att tre av fyra åtagande 
kommer att uppnås. Bland annat kan nämnas att genom 
att upprätthålla god kvalitet i ställföreträdarskap ges hu-
vudmän möjlighet att, efter förmåga, delta i samhället. 
Vidare genom att säkra att förmynderskapsförordningens 
och föräldrabalkens bestämmelser följs kan medborgarna 
i mån av förmåga på olika sätt få sin rätt bevakad och till-
gångar förvaltade och stöd i personliga angelägenheter. 
Därmed finns en god infrastruktur för boende och anhö-
riga i kommunerna. Samt att det är viktigt att huvudman 
och ställföreträdare ges förutsättningar att ha en god och 
förtroendefull relation. 
Överförmyndarnämnden bedömer att ett åtagande delvis 
kommer att uppnås. Det avser att stärka ställföreträdares 
kunskaper om huvudmännens möjligheter att ta del av 
kulturutbud. Information förbereds för närvarande.

Övergripande strategiska mål
• Ungdomsarbetslösheten ska minska

Strategiska mål
• Bärkraftig, hållbart näringsliv
• Ge alla förutsättning att nå de nationella kunskaps-

målen
• Öka antalet företagskontakt/praktik i grundskolan

• Gymnasieskolan i Ystad ska vara det självklara alter-
nativet

• Stimulera tillväxten av gröna jobb

Nämndernas bidrag för att uppnå strategiska mål 
och processmål
Gymnasienämnden bedömer att åtagandet kommer att 
delvis uppnås. Arbetsmarknadsenheten är sammanhållan-
de i det påbörjade samarbetet med arbetsförmedlingen 
med bl a yrkesintroduktionsanställningar.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att åtagandet 
kommer att uppnås avseende att möjliggöra för barn och 
unga att möta arbetsmarknaden. 

Myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
bedömer att åtagandet kommer att uppnås avseende 
att delta i en process för att samverka över förvaltnings- 
och bolagsgränserna i komplexa företagsärenden. Nytt 
arbetssätt främjar tillväxtmålet och underlättar nya före-
tagsetableringar samt tillväxt i befintliga företag. 

Socialnämnden bedömer att åtagandet kommer att upp-
nås avseende att främja ungdomars möjlighet att komma 
ut i arbetslivet genom Yrkesintroduktion för 10 personer 
och praktikerbjudande för ungdomar med utländsk bak-
grund. 

Överförmyndarnämnden bedömer att åtagandet kommer 
att uppnås. Möjligheterna till sysselsättning för ungdomar 
i behov av stöd av ställföreträdare är avsett att bli resultat 
av nämndens arbete på lång sikt. 

Övergripande strategiska mål
• Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska 

införas

Strategiska mål
• Stärk kulturstaden Ystad med nya kulturyttringar
• Anpassa barngrupperna efter behov
• Gymnasieskolan i Ystad ska vara det självklara valet
• Öka andelen elever som väljer högskolestudier
• Individens behov ska styra stödinsatserna
• Förebyggande insatser ska utvecklas
• Långsiktig planering för äldrevården i framtiden
• Vatten- och avloppsnätet fullt utvecklat

Nämndernas bidrag för att uppnå strategiska mål 
och processmål
Kulturnämnden bedömer att två av tre åtaganden kom-
mer att uppnås. Åtagandena avseende fortsatt samverkan 
med Ystad teater samt kulturgaranti i förskolan bedöms 
att de uppnås. Åtagandet avseende fler kulturarrang-
emang för ungdomar bedöms delvis uppnås. 

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att åtagandet 
kommer att uppnås avseende utökad samverkan mellan 



Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

Fö
rv

al
tn

in
gs

be
rä

tt
el

se

8

grundskola, gymnasieskola, högskola och näringsliv. 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att båda åtagan-
dena uppnås. Nämnden ska arbeta med förbättrad ser-
vice. Genom väl fungerande klagomåls- och avvikelsehan-
tering samt förbättrad service och bemötande utvecklas 
samhällsbyggnadsnämndens kvalitet gentemot medbor-
garna. Arbetet med en policy för hållbar matutveckling 
kommer att utveckla kvaliteten och standarden på kom-
munens kost utifrån medborgarnas förväntan på en hög 
andel ekologiska samt närproducerade och klimatsmarta 
livsmedel. 

Socialnämnden bedömer att de tre åtagandena delvis 
uppnås. Bland åtaganden kan nämnas att stärka och 
säkra personalförsörjning och kompetens. Traineepro-
gram för sjuksköterskor, enhetschefer ska tas fram. Ut-
bildningsprogram tas fram för att höja utbildningsnivån. 
Stärka den enskildes självständighet sker genom att ta 
fram beslutsunderlag om hur det förebyggande arbetet 
kan utvecklas per avdelning. Stärka och säkra kommu-
nens behov av verksamhet inom vård- och omsorg sker 
genom revidering av befintlig äldreomsorgsplan.

Överförmyndarnämnden bedömer att alla tre åtagande 
uppnås. Det avser att säkra att ställföreträdare har erfor-
derlig kompetens i förhållande till olika huvudmäns behov 
och att upprätthålla god kvalitet i tillsyn av gode män, 
förvaltare och förmyndare.

Övergripande strategiska mål
• Ystads kommuns verksamheter ska arbeta uti-

från Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälso-
programmet

Strategiska mål
• Anpassa barngrupperna efter behov
• Öka stödet till kvinnojoursverksamheten
• Vatten- och avloppsnätet fullt utvecklat
• Stimulera hållbar matutveckling
• Fossilbränslefri och klimatneutral kommun 2020
• Havet, sjöar och vattendrag har en god miljö

Nämndernas bidrag för att uppnå strategiska mål 
och processmål
Kommunstyrelsen bedömer att alla fyra åtagande kom-
mer att uppnås. Det ena åtagandet är bl a att se till att 
miljöhänsyn beaktas vid framtagande av vattenplan. Det 
andra att organisera det övergripande folkhälsoarbetet 
genom fokus på folkhälsofrågor och hur kommunen kan 
arbeta övergripande med olika frågor för tidiga förebyg-
gande insatser. Det tredje att informera om miljöprogram 
och folkhälsopolitiska program samt ta fram förslag till 
utformning av handlingsprogram. Och det fjärde att ta 
fram policy för hållbart resande inom kommunens verk-
samheter.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att åtagandet 

delvis kommer att uppnås avseende att grön flagg eller 
liknande ska gälla för 70 % av kommunens verksamhe-
ter, att öka samverkan med idéburna sektorn, att ta fram 
handlingsplan för fritids- och föreningssektorn samt att 
förstärka möjlighet till spontanidrott och ökad fysisk akti-
vitet för alla åldrar.

Myndighetsnämnden bedömer att åtagandet kommer att 
uppnås avseende att verka för att statusen på kommu-
nens sjöar, vattendrag och hav ska bibehållas eller förbätt-
ras. När bebyggelse lokaliseras ska myndighetsnämnden 
pröva lämpligheten i markanvändningen och då ska mil-
jömålet Levande sjöar och vattendrag beaktas. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtagandet kom-
mer att uppnås. Åtagandet är att ta fram handlingsplaner 
enligt de fem strategiska miljömålen i miljöprogrammet 
under 2015 samt att uppvärmning av nämndens loka-
ler ska vara fossilfri vid utgången av 2015. Det fortsatta 
arbetet med fossilfri uppvärmning kommer att bidra till 
begränsad klimatpåverkan, vattenplanen till levande sjöar 
och vattendrag samt minskad övergödning, cykelplanen 
kan komma att bidra till ökat cyklande med begränsad 
klimatpåverkan och förbättrad folkhälsa som följd. 

Socialnämnden bedömer att ett av tre åtaganden kommer 
att uppnås medan två endast delvis uppnås. Åtagandet 
att stärka kvinnojoursverksamheten kommer att uppnås 
genom ökat ekonomiskt stöd 2015. Åtagandet att värna 
om miljön och folkhälsan genom att verka för att 25 % 
av maten på kommunens boende ska vara ekologiska och 
att matsedeln speglar årstidernas växlingar kommer delvis 
att uppnås. Implementeringen av kommunens miljöpro-
gram och folkhälsoprogram har ej påbörjats.

Överförmyndarnämnden bedömer att åtagandet kommer 
att uppnås i avseende att i lämpliga delar beakta aktuella 
kommunala miljö- och folkhälsoprogram.

Övergripande strategiska mål
• En god personalpolitik som främjar trivsel och 

arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för 
Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare

Strategiska mål
• Kompetensutvecklingen ska säkras

Nämndernas bidrag för att uppnå strategiska mål 
och processmål
Kommunstyrelsen bedömer att tre av fyra åtagande kom-
mer att uppnås. Ett åtagande är att vara ett kvalificerat 
stöd åt verksamheten inom huvudprocesserna: arbetsrätt, 
arbetsmiljö och anställning. Genom att personalavdel-
ningen är ett kvalificerat stöd till kommunens arbetsle-
dare samt att det finns tydligt utformade råd och riktlinjer 
ökas möjligheten till likvärdiga beslut i de olika verksam-
heterna. Det andra åtagandet är en aktiv lönebildnings-
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process. Med verktyg för en bättre lönebildningsprocess 
skapas förutsättningar för Ystads kommun att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Det tredje åtagandet är att skapa 
förutsättningar för att underlätta arbetet med det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet så att kommunen uppfyller sitt 
arbetsmiljöansvar. 
Ett av åtagandena uppnås delvis och avser att ta fram ett 
ledarutvecklingsprogram. Kommunen är där beroende av 
andra aktörer för slutförande.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att åtagandet 
delvis uppnås. Åtagandet avser att nämnden följer kom-
munens arbetsmiljöpolicy: medarbetarna upplever att 
Ystads kommun erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. 
Det råder en god arbetsmiljö vad gäller fysiska, psykiska 
och sociala förhållanden.

Myndighetsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden 
bedömer att åtagandet kommer att uppnås avseende att 
frisknärvaron ska öka till 97 %.

Socialnämnden bedömer att åtagandet kommer att upp-
nås delvis, avseende att ta fram kompetensutvecklings-
plan för att möta framtida behov. 

Överförmyndarnämnden bedömer att åtagandet kommer 
delvis att uppnås. Åtagandet avser att arbeta för att 
medarbetarna har en god och säker arbetsmiljö och är 
delaktiga/samverkar i beslut om arbetsorganisation och 
uppgifter.
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Finansiella rapporter, kommunen

  Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
Resultaträkning (mkr)  15.04.30 15.12.31 15.12.31 14.04.30 14.12.31

      

Verksamhetens intäkter Not 1 154,0 632,1 506,2 137,3 454,3
   varav jämförelsestörande post  9,5 9,5 - - -
Verksamhetens kostnader      Not 1 -568,4 -1 831,0 -1 703,0 -532,0 -1 614,4
Avskrivningar Not 2 -37,3 -130,0 -130,0 -33,3 -107,4
Verksamhetens nettokostnader  -451,7 -1 328,9 -1 326,8 -428,0 -1 267,5
Skatteintäkter            Not 3 386,8 1 162,8 1 163,8 369,4 1 105,2
Generella statsbidrag       
och utjämning            Not 4 56,0 167,8 179,8 58,4 175,3
Finansnetto Not 5 -2,8 0,9 -8,8 -1,6 6,3
      
Årets resultat  -11,7 2,6 8,0 -1,8 19,3

      

   Utgående Utgående Utgående
   balans balans balans
Balansräkning (mkr)   15.04.30 14.04.30 14.12.31
    
Anläggningstillgångar  Not 6 3 542,2 2 966,8 3 333,2
Omsättningstillgångar  Not 7 461,3 319,0 442,2
    
S:a tillgångar   4 003,5 3 285,8 3 775,4
    
Eget kapital  Not 8 1 404,9 1 385,7 1 385,7
   varav avsatt till resultatutjämningsreserv 83,4 83,4 83,4
Årets resultat   -11,7 -1,8 19,3
S:a eget kapital   1 393,2 1 383,9 1 404,9

Avsatt till pensioner  Not 9 29,0 30,4 29,7
S:a avsättningar    29,0 30,4 29,7
   
Långfristiga skulder   2 109,9 1 480,4 1 930,4
Kortfristiga skulder       Not 10 471,4 391,1 410,4
S:a skulder   2 581,3 1 871,5 2 340,8
    
S:a eget kapital och skulder  4 003,5 3 285,8 3 775,4
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Finansiella rapporter, kommunen

    Resultat Resultat Resultat
Kassaflödesanalys (mkr)   15.04.30 14.04.30 14.12.31
    
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster   -11,7 -1,8 19,3
Justering för av- och nedskrivningar   37,3 33,3 107,3
Ökning/minskning av avsättningar   -0,7 -0,6 -1,3
Vinst/Förlust avyttring av anläggn.tillg   -0,1 -0,1 -6,3
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  - - -
Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital    24,8 30,8 119,0
    
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -51,4 -22,1 -6,6
Ökning/minskning förråd o exploateringsfastigheter  -0,4 -1,5 -5,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder   60,9 -8,7 10,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten  33,9 -1,5 117,9
    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillg  -97,1 -116,9 -321,0
Omklassificering till omsättningstillgång   - - -
Försäljning av materiella anläggningstillg   0,2 1,6 8,2
Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillg  - -0,4 -0,5
Försäljning av finansiella anläggningstillg   - - 0,7
Erhållna investeringsbidrag o övriga inv inkomster  0,3 0,3 3,0
Förändring finansiell leasing   0,4 - -6,5
Omklassificering exploatering   - - -3,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -96,2 -115,4 -319,2
    
Finansieringsverksamheten    
Förändring låneskuld    179,6 110,8 560,7
Ökning/minskning långfristiga fordringar  -150,0 -72,0 -302,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  29,6 38,8 258,2
    
Årets kassaflöde    -32,7 -78,1 56,9
Likvida medel vid periodens början   202,7 145,8 145,8
Likvida medel vid periodens slut  Not 11 170,0 67,7 202,7
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader     
     
Intäkter och kostnader i utfallet är justerade med interna poster.       
     
Not 2 Avskrivningar     
     
Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar vilka beräknas på anläggningstillgångarnas  anskaffningsvärde.    
  
     
Not 3 Skatteintäkter     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 15.04.30 15.12.31 15.12.31 14.04.30 14.12.31
Kommunalskatt 386,8 1 160,4 1 159,1 369,4 1 108,1
Slutavräkning 2015 (2014) 1,1 3,5 4,7 1,1 0,2
Slutavräkning 2014 (2013) -1,1 -1,1 - -1,1 -3,1
Summa 386,8 1 162,8 1 163,8 369,4 1 105,2
     
Not 4 Generella statsbidrag och utjämning     
 Resultat Prognos Budget Resultat Resultat
 15.04.30 15.12.31 15.12.31 14.04.30 14.12.31
Inkomstutjämningsbidrag 63,8 191,3 196,4 62,7 188,2
Utjämningsavgift för kostnadsutjämning     
inkl LSS -27,1 -81,5 -81,2 -26,4 -79,1
Strukturbidrag 1,0 3,0 3,0 1,0 3,0
Införandebidrag - - - 1,0 2,9
Regleringsbidrag/avgift -0,4 -1,1 5,2 2,2 6,6
Kommunal fastighetsavgift 18,7 56,1 56,4 17,9 53,7
Summa 56,0 167,8 179,8 58,4 175,3
     
Not 5 Finansnetto     
     
Finansiella intäkter uppgår till 9,4 mkr (8,6 mkr) och finansiella kostnader till 12,2 mkr (10,2 mkr).    
 
Not 6 Anläggningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 15.04.30 14.04.30 14.12.31  
Materiella anläggningstillgångar  2 295,7 2 106,2 2 236,3  
       varav mark byggnader och tekn. anl 2 253,8 2 066,0 2 191,8  
                 maskiner och inventarier 41,9 40,2 44,5  
Finansiella anläggningstillgångar  1 246,5 860,6 1 096,9  
       varav värdepapper, andelar mm 29,7 30,4 36,3  
                  långfristiga fordringar 1 216,8 830,2 1 060,6  
S:a anläggningstillgångar 3 542,2 2 966,8 3 333,2  

Not 7 Omsättningstillgångar     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 15.04.30 14.04.30 14.12.31  
Exploateringsfastigheter 20,6 16,6 20,2  
Fordringar 270,6 234,7 219,2  
Kassa och bank 170,0 67,7 202,7  
S:a omsättningstillgångar 461,3 319,0 442,2  
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Not 8 Eget kapital      
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 15.04.30 14.04.30 14.12.31  
Eget kapital 1 393,2 1 383,9 1 404,9  
     varav periodens resultat -11,7 -1,8 19,3  
            Kommungemensamt 1 080,2 1 068,6 1 068,6  
            Hamnfond 119,5 111,5 111,5  
            Pensionsavsättning 202,8 202,8 202,8  
           Sociala investeringar 2,4 2,8 2,8  
     
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 60,9 mkr av tidigare års resultat till   
resultatutjämningsreserv. Av årets resultat 2013 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta   
22,5 mkr till resultatutjämningsreserven.     
     
Not 9 Avsatt till pensioner     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 15.04.30 14.04.30 14.12.31  
Ingående värde 29,7 31,0 31,0  
Periodens förändring exkl visstidspens etc -0,3 -0,4 -0,3  
     varav räntekostnad 0,1 0,1 0,3  
Periodens förändring visstid- och garantipens -0,2 -0,1 -0,7  
     varav räntekostnad 0,0 0,0 0,0  
Periodens förändring särskild löneskatt -0,1 -0,1 -0,3  
Utgående värde 29,0 30,4 29,7  
     
Not 10 Kortfristiga skulder     
 Utgående  Utgående  Utgående  
 balans balans balans  
 15.04.30 14.04.30 14.12.31  
Kortfristig skuld till koncernföretag 123,7 75,7 107,3  
Leverantörsskulder 47,7 31,6 59,5  
Övriga kortfristiga skulder 109,9 89,1 66,6  
Upplupna kostnader o förutbet int 190,0 194,7 177,0  
     varav avgiftsbestämd ålderspens inkl löneskatt 13,0 12,3 37,5  
S:a kortfristiga skulder 471,4 391,1 410,4  
     
Not 11 Likvida medel vid årets slut     
     
Av likvida medel vid periodens slut utgör 126,6 mkr  (62,7 mkr) nettoskuld till koncernföretag.   
     
Övrigt
     
Pensionsåtaganden inkl löneskatt, mkr: 15.04.30 14.04.30 14.12.31  
Avgiftsbestämd ålderspension 13,0 12,3 37,5  
Avsättning till pensioner 29,0 30,4 29,7  
Pensionsförpliktelse 608,1 640,8 614,7  
Total pensionsskuld 650,1 683,5 681,9  
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Långfristiga skulder
Låneportföljens storlek och sammansättning  
Bank /Kreditinstitut Räntetyp Belopp  Snitt-
 (fast/rörligt) (kkr) ränta
Handelsbanken Fast 30 000 2,61%
Nordea Rörligt 125 000 0,90%
Kommuninvest Fast 1 804 700 1,98%
Kommuninvest Rörligt 97 000 0,47%
Dexia Fast 25 000 4,65%
Summa  2 081 700 1,88%

Kapitalbindningstid  Kapitalbindningsstrategi  
  Normportfölj  Andel 
Kapitalförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2015-04-30
0 - 1 545 000 0% 30% 26%
1 - 3 693 700 0% 40% 33%
3 - 5 743 000 0% 40% 36%
5 - 7 100 000 0% 40% 5%
7 - 10 0 0% 40% 0%
Summa 2 081 700   100%

Räntebindningstid  Räntebindningsstrategi  
  Normportfölj  Andel 
Ränteförfall  Belopp  Andel förfall  förfall per
(årsintervall) (kkr) Min Max 2015-04-30
0 - 1 545 000 25% 50% 26%
1 - 3 693 700 10% 40% 33%
3 - 5 743 000 10% 40% 36%
5 - 7 100 000 0% 20% 5%
7 - 10 0 0% 20% 0%
Summa 2 081 700   100%

Fast 89%

Rörligt 11%

Andelen fast respektive rörlig ränta

Handels-
banken 30

Nordea 145 

Kommun-
invest 

1 606,7
Dexia 25 

Lånedel i bank och kreditmarknadsbolag (mkr)
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Sammanfattning nämnderna

 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse 
Drift, nettokostnader mkr 15.04.30 15.04.30 15.04.30 15.12.31 15.12.31 prog/budg 
  
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -20,6 -20,7 0,1 -60,8 -62,3 1,5 
Kommunstyrelse - 
Kommunalförbund -8,0 -8,0 0,0 -24,0 -24,0 0,0 
Kommunstyrelse - Hamn 3,8 2,7 1,1 8,0 8,0 0,0 
Överförmyndarnämnd -0,7 -0,9 0,2 -2,6 -2,6 0,0 
Barn- och Utbildningsnämnd -168,0 -156,3 -11,7 -465,0 -465,0 0,0 
Kulturnämnd -10,9 -10,2 -0,7 -28,3 -28,3 0,0 
Gymnasienämnd -42,7 -41,0 -1,7 -124,2 -123,2 -1,0 
Myndighetsnämnd -0,5 -0,9 0,4 -2,9 -2,9 0,0 
Samhällsbyggnadsnämnd -25,6 -24,7 -0,9 -72,4 -73,8 1,4 
Socialnämnd -194,4 -179,7 -14,7 -555,8 -544,6 -11,2 
Revision -0,4 -0,4 0,0 -1,2 -1,2 0,0 
Summa -468,0 -440,1 -27,9 -1 329,2 -1 319,9 -9,3

Finansiering o
kommungemensamt 456,2 442,7 13,5 1 331,8 1 327,9 3,9 
  
TOTALT -11,8 2,6 -14,4 2,6 8,0 -5,4 
  

   
       
 Utfall Prognos Budget Kompl. Avvikelse  
   aktuell budget   
Investeringar mkr 15.04.30 15.12.31 2015 2015 prog/budg  
      
Kommunstyrelse - 
Ledning o Utveckling -0,7 -20,8 -14,6 -8,2 2,0  
Kommunstyrelse - Hamn -5,6 -30,0 -40,0 0,0 10,0  
Barn- och Utbildningsnämnd -0,1 -5,8 -5,8 0,0 0,0  
Kulturnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Samhällsbyggnadsnämnd -89,8 -335,9 -229,3 -173,1 66,5  
Socialnämnd -0,6 -3,5 -3,0 -1,9 1,4

TOTALT -96,8 -396,0 -292,7 -183,2 79,9  
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Kommunstyrelse – Ledning och utveckling
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett 
överskott för det första tertialet på 0,2 mkr. Utfallet in-
kluderar en temporär kostnad på 2,1 mkr hänförligt till 
justering av semesterlöneskulden. Det positiva resultatet 
beror på personalrelaterade poster, bidrag avseende pro-
jekt från tidigare år inom filmverksamheten samt att flera 
verksamheters kostnader till stor del faller ut senare un-
der året. Prognosen för förvaltningens resultat 2015 är ett 
överskott på 1,5 mkr.

Kommunstyrelse – Kommunalförbund
Kommunalförbunden redovisar ett budgetneutralt resul-
tat för det första tertialet. Prognosen är att kommunalför-
bunden kommer att ha ett nollresultat för helåret 2015. 
Den stora skillnaden i utfallet 2015 jämfört med 2014 
beror på att förvaltningen inte längre har kvar gymnasie-
verksamheten. 

Kommunstyrelse – Hamn
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

Överförmyndarnämnd
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter 
årets fyra första månader ett överskott i förhållande till 
budget på 0,2 mkr för verksamheten i Ystad. Överskottet 
finns på överförmyndarverksamheten och beror på lägre 
kostnader för uppdragstagare än vad som budgeterats 
för. Allt eftersom att årsräkningar från uppdragstagare 
behandlas förväntas överskottet minska och prognosen är 
att Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd kommer att ha 
ett nollresultat vid årets slut.

Barn- och utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader uppgår 
till 168,0 mkr. Barn- och utbildningsnämnden uppvisar 
efter årets fyra första månader ett underskott mot budget 
motsvarande 11,7 mkr inklusive semesterlöneskuld. Av-
vikelse mot budget exklusive semesterlöneskuld visar på 
ett överskott motsvarande 2,0 mkr. 

Överskottet beror till en viss del på att för- och 
grundskoleområdena är extra försiktiga i sin användning 
av resurser så här tidigt på året. Ystad Arena har ett över-
skott på 1,0 mkr vilket är en bidragande orsak till nämn-
dens överskott. Det finns ett överskott centralt som beror 
på att det är färre antal elever jämfört med budget, vilket 
innebär att det är mindre resurser utbetalt till kommunala 
och fristående skolenheter. 

Den ekonomiska utvecklingen för året är svår att upp-
skatta. Utvecklingen är beroende av flera faktorer men 
framförallt av hur för- och grundskoleområdena lyckas 
anpassa sina kostnader utifrån det förväntade barn- och 
elevantalet avseende hösten. Skol- och förskoleområdena 
har en periodiserad budget och till hösten har de lagt en 
budget med färre personal. Det råder en osäkerhet kring 

om alla skolor kommer att lyckas genomföra så stora för-
ändringar.  

Den ekonomiska prognosen är att Barn- och utbildnings-
nämnden räknar med att verksamheternas nettokostna-
der hålls inom tilldelad ram.

Kulturnämnd
Kulturnämnden uppvisar efter årets fyra första månader 
ett nollresultat exklusive semesterlöneskulden och ett un-
derskott motsvarande 0,6 mkr inklusive semesterlöneskul-
den. Resultatet beror på högre kostnader på biblioteket i 
början på året, då färre inköp kommer att göras till hös-
ten när nytt golv ska läggas. Även konstmuseet har gjort 
fler inköp under årets första månader, till följd av högre 
kostnader för en pågående utställning. Kostnaderna för 
höstens utställning beräknas bli lägre, då konstmuseet har 
fått bidrag som ska täcka stora delar av kostnaderna för 
denna. Ett mindre underskott finns även på nämndsverk-
samheten på grund av inplanerade aktiviteter i början av 
mandatperioden.

Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras 
inom tilldelade resurser.

Myndighetsnämnd
Prognosen för politisk verksamhet är -0,1 mkr och för 
bygglovsverksamheten + 0,1 mkr. Avvikelserna beror på 
högre arvodeskostnader och högre intäkter än budgete-
rat. Totalt visar myndighetsnämndens prognos på en bud-
get i balans för helåret. Jämförelser med tidigare år låter 
sig inte göras eftersom förvaltningsverksamheten med 
bygglovsenhet då låg under samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnd
Prognosen per 31 december 2015 visar på ett överskott 
med 1,4 mkr för samhällsbyggnadsnämnden.

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott på 1,4 
mkr som förklaras av reavinsterna vid fastighetsförsälj-
ningarna på gamla sockerbruksområdet. Den milda vin-
tern har medfört att mer medel kan överföras till toppbe-
läggning och fastighetsunderhållet. Kart- och mätenheten 
prognostiseras med ett underskott på 0,1 mkr som hänför 
sig till färre antal husutsättningar och nybyggnadskartor. 
Stadsbyggnadsavdelningen täcker detta underskott i 
verksamheten. Avfallsenheten beräknas gå med 1,0 mkr 
i underskott och VA-enheten med 2,7 mkr i överskott. 
Överskottet på VA beror främst på införande av kompo-
nentavskrivningar som har lett till längre avskrivningstider. 
Under-/överskottet kommer att minska/öka respektive en-
hets kortfristiga- och långfristiga skulder och kommer inte 
påverka resultatet. Övriga avdelningars prognoser visar på 
en budget i balans.
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Socialnämnd
Prognosen för Social Omsorg visar på ett underskott med 
11,2 mkr.

Gemensam verksamhet prognostiserar ett underskott 
med 0,6 mkr. Största delen beror på en beräknad kostnad 
för semesterlöneskulden med 1,0 mkr. Överskott finns 
inom utvecklingsmedel. 

Entreprenadverksamheten prognostiserar ett överskott 
med 0,5 mkr som beror på ny upphandling av Vigavägens 
särskilda boende.

Avdelningen Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri, (FOS) 
prognostiserar ett underskott med 7,4 mkr. Största un-
derskotten återfinns i verksamheterna personlig assistans 
och externa placeringar. Underskott finns även inom kort-
tidsboende för barn och unga där kommunens andel av 
belagda dygn har ökat. Verksamheter som redovisar över-
skott är Socialpsykiatri och enhetsgemensamma verksam-
heter.

Avdelningen Individ och familjeomsorg (IFO) prognostise-
rar ett underskott med 5,3 mkr. Kostnaderna för vuxna 
missbrukare, barn och unga, familjehem och öppna in-
satser beräknas sammantaget till ett underskott med 7,4 
mkr. Flera barn placerades under hösten 2014 och väntas 
kvarstå hela 2015. Prognosen för försörjningsstöd är en 
budget i balans, men en viss ökning av antalet hushåll kan 
märkas. Verksamheter som beräknas redovisa överskott är 
träning och sysselsättning, administration och handlägg-
ning samt övrig IFO-verksamhet.

Prognosen för Vård och Omsorg visar på ett överskott 
med 0,1 mkr. Den försämrade prognosen beror främst 
på ökade personalkostnader inom verksamheten för sär-
skilda boende. Även inom korttidsverksamheten har per-
sonalkostnaderna ökat. Verksamheter som prognostiserar 
överskott är hemtjänst, dagverksamhet, resursenheten 
och enhetsgemensamma verksamheter.

Avdelningen Hälsa och Stöd prognostiserar ett överskott 
med 1,4 mkr. Sjuksköterskeverksamheten och rehabtea-
met redovisar tillsammans ett överskott med 1,4 mkr. 
Även verksamheterna för bostadsanpassningsbidrag, 
vårdplaneringsteam och enhetsgemensamt prognostise-
rar ett överskott. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel 
beräknas överskrida budget med 1,0 mkr.

Finansiering och kommungemensam verksamhet
Finansnettot förväntas bli 9,7 mkr bättre än budget. 
Årets kostnader för pensioner förväntas ge en negativ av-
vikelse på 2,3 mkr.
Skatteintäkter är beräknat efter cirkulär 15:15 från Sve-
riges Kommuner och Landsting daterat 2015-04-29 och 
har ett underskott med 13,1 mkr.

Den ekonomiska prognosen är ett överskott med 3,9 mkr.
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Ytornet AB

Sammanfattning koncernen

Ystad Energi AB

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 18,7 19,0 23,0 23,0

Verksamhet
En varm vinter har medfört att energikonsumtionen är 
lägre än prognosen för år 2015 och då i första hand för 
fjärrvärmen och i viss utsträckning för elnätet. Energiindex 
för perioden har legat på 93%, där 100% är index för ett 
normalår. Öppet Stadsnätverksamheten har haft en jämn 
tillströmning av nya kunder hela vintern pga att det inte 
varit någon tjäle i marken. Inga särskilda händelser har 
inträffat som påverkar verksamheten framåt.
   
Ekonomi
Tertialresultatet för Fjärrvärme och Elnät ligger stabilt 
trots det varma vädret, något högre resultat pga lägre 
räntenivåer än budgeterat. Öppet Stadsnät ligger över 
budget och övrig verksamhet ligger i nivå med budget 
för perioden. Resultatprognosen för helåret ligger ännu 
så länge i linje med budget.

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

Framtid
Fjärrvärmeverksamheten planerar att investera i en acku-
mulatortank med placering på Anoden. Projektering och 

förändring av detaljplan har startats och byggnation plane-
ras under 2015-2016. Under sommaren kommer diskus-
sion hållas om förhandling av avtalet med Lantmännen, 
en kort avtalsperiod är tecknad med omförhandlingsmöj-
ligheter varje år. Under april 2015 har elnätsverksamheten 
rapporterat önskad intäktsram för nästa fyraårsperiod. 
Besked från Energimarknadsinspektionen om intäkstram 
för nästa period 2016-2019 förväntas senast september 
2015.

Elnätsverksamheten har investerat i två nya transformato-
rer, vilka är inkopplade. Återstår utbildning och slutbesikt-
ning av transformatorerna. Under året kommer utbygg-
nad i nybyggnadsområden och renovering av nätstationer 
att genomföras.

En successiv utbyggnad sker på Öppet Stadsnät med hu-
vudfokus på utbyggnad för landsbygden med hjälp av 
landsbygdsstöd. Stödet för föregående period gäller till 
och med sista december 2014 och återrapportering skick-
as in under maj månad. Ny stödansökan för landsbygds-
stöd under perioden 2015-2020 kommer att sökas från 
Länsstyrelsen för etapp två i vår utbyggnad.

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

Det ekonomiska resultatet för Ytornet AB ligger för perio-
den på ett underskott. Räntekostnaderna har periodiserats 
och belastat bolaget för första tertialet. 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. Ytornet har på-
börjat arbetet med revidering av ägardirektiv och bolag-
sordningar. Styrelseutbildning utföres i maj.
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 Mål              Måluppfyllelse            

1.  Finansiella mål
• Tertialresultat      Något över plan

2. Verksamhetsmål
• Nya kunder Öppet Stadsnät
• Fjärrvärme Ackumulatortank
• Solpaneler på Sporthallarna
• Avtal med Lantmännen
• Förnyelsebar värmeproduktion
• Nya transformatorer beställda på Elnät.  

installation är genomförd och  
utbildning resp. slutbesiktning återstår

• Ny regleringsperiod 2016-2019
• Byte Kvicksilverarmaturer

     Enligt plan
    Projektering och förändring av detaljplan pågår
    Diskussioner pågår i projektet
    Förhandling om avtal genomförs under sommaren
    Förnyelsebart bränsle 98 %
    Uppföljning av lagd beställning pågår kontinuerligt

    Bevakar myndigheternas beslut
    Utbyte pågår

Övergripande mål Åtagande
Bolagets bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t

1 % befolkningsökning

Leveranssäkerhet, mål för; 
Fjv= 99% leveranssäkerhet. 
Elnät= max 15 min oplanerade 
avbrott i vårt elnät (SAIDI).  
ÖSY= 99,9% tillgänglighet i pas-
sivt fibernät.

Säker och normal drift och följa 
framtagna UH-planer.

Utbyggnad ÖSY Minst 350 anslutningar/år.

K
u

l-
tu

r

1 % befolkningsökning Bevara kulturarvet.
Nätstationer och gatubelysning 
ska smälta in i den offentliga 
miljön.

Att planera byggnationen till gäl-
lande detaljplan.

        

M
ilj

ö

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

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

Vid byte av fordon fr 2015, där så 
är möjligt, ska dessa ersättas med 
elbil eller fossilfritt drivmedel. 
Dokumenterar besluten i besluts-
underlag.

Minska fossilt bränsle i fjv-pro-
duktionen

Under året ska vi utvärdera och 
testa fossilfritt bränsle i en av 
oljepannorna.

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

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

Dokumenterade utvecklingssam-
tal, 1 ggr/år.
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Ystads verksamheter ska vara 
kostnadseffektiva och ekono-
min ska vara i balans

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

Följer upp och styr mot uppsatt 
budget. Månadsvis uppföljning 
(10 gg/år, ej jan och juli).
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AB Ystadbostäder

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 1,1 2,2 5,5 5,5

Verksamhet   
Havsblick i kv Lichton är ett nytt flerbostadshus med 47  
lägenheter, varav 10 LSS-bostäder. Förväntad byggstart 
under tredje kvartalet 2015. Tillsammans med byggan-
det av 6 nya vindslägenheter i det befintliga huset ger 
detta ett tillskott på 53 bostäder i kvarteret. Upprustning 
av befintliga lägenheter möjliggör nyuthyrning av ytter-
ligare drygt 20 lägenheter. Samtidigt genomförs även 
nyproduktion av 37 bostadslägenheter i kv Grundström.

Detaljplanerna för Trädgårdsstaden, som omfattar f d 
Ohlssons plantskola och Dammhejdan m fl, respektive 
Strandhem i kv Kokillen pågår och förväntas vara antagna 
under 2015. Totalt rör det sig om mellan 400 - 500 bostä-
der för dessa båda projekt.

Ekonomi
Tertialrapporten visar ett vinstresultat på 2,2 mkr för pe-
rioden, vilket är högre än budgeterat. 
Årets hyresförhandling utföll med en höjning på 1,55 
% fr o m första januari jämfört med en budgeterad 
hyreshöjning på 2,2 %. Detta kompenseras av att kost-
naderna för uppvärmning och snöröjning har varit lägre 
än budget. Även kostnader för gemensamt underhåll har 
varit lägre än budgeterat. En handlingsplan för att han-
tera eftersatt underhåll parallellt med det normala under-
hållet håller på att arbetas fram. Detta kan även innebära 
en omprioritering av årets planerade underhållsåtgärder 

och därför har vissa justeringar i tidsplaneringen gjorts, i 
väntan på handlingsplanen. I övriga delar ligger utfallet 
för perioden huvudsakligen i linje med budget. Prognosen 
för helåret är ett vinstresultat på 5,5 mkr.

Årets investeringar
Under rapportperioden har cirka 5,5 mkr investerats, va-
rav 3,5 mkr i ombyggnaden av en kontorslokal i kv Lovisa 
20 samt 1,0 mkr i Lichton ombyggnad/nybyggnad. Den 
totala årsvolymen för bygginvesteringar bedöms uppgå 
till cirka 25,0 mkr.

Framtid
Ystadbostäder har en bostadskö på cirka 4 100 sökande 
som även efter behovsrensning visar på en stor bostads-
brist i kommunen. En årlig befolkningsökning med en 
procent, enligt kommunens Vision 2030, ställer krav på 
bolaget att halvera bostadskön genom att långsiktigt till-
skapa 55 bostadslägenheter per år.

Ystadbostäders ambitiösa utvecklingsplan för den kom-
mande tioårsperioden innehåller 400 - 500 nya bostäder. 
I dagens kostnadsläge innebär detta en produktionskost-
nad på cirka 800 mkr. Utmaningen ligger i att bygga bra 
bostäder till rimliga hyror med bibehållen sund ekonomi.

En långsiktig plan för att klara egenfinansieringen 
av projektportföljen, samtidigt med ett acceptabelt 
röreseresultat, utreds.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande
Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t 1 % befolkningsökning Tillskapa 55 st bostads- lägen-

heter i genomsnitt per år under 
perioden 2015 – 2020.

Upprätthålla långsiktig investe-
ringsplan, försörjningsprogram 
för nya byggrätter och fastig-
hetsutveckling.

K
u

lt
u

r

1 % befolkningsökning

Särskild hänsyn ska tas till 
Ystads kulturhistoriska värden 
vid utveckling av ny bebyg-
gelse.

Kulturhistoriska värden beaktas 
och vägs mot dagens krav på 
tillgänglighet, brandskydd, 
energihushållning, miljö etc.

        

Vid nybyggnation ska god 
arkitektur, form och design 
bidra till en hållbar samhällsut-
veckling.

Avsätta medel i projektbudge-
ten för gestaltning och arkitek-
tonisk kvalitet. Sker i utvalda 
projekt under perioden.

M
ilj

ö

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

Vid nyanskaffning eller byte av 
fordon och redskap ska fos-
silfritt drivmedel utvärderas.

Vid anskaffning/byte av fordon 
och utrustning, där så är 
möjligt, ska dessa ersättas med 
fossilfria drivmedel.

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

God arbetsmiljö för alla perso-
nal. Utvecklingsplan tas fram 
för alla medarbetare.

Fortlöpande APT-möten. 
Dokumenterade skyddsroder, 
hälsokontroller respektive 
utvecklingssamtal för alla med-
arbetare, minst 1 ggr/år.

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

Budget upprättas och god-
känns av styrelsen. Ekonomiska 
nyckeltal bör spegla medel-
värden i likartade bolag inom 
SABO- sfären.

Följer upp och styr mot uppsatt 
budget. Periodvis uppfning och 
rapportering. Årlig jämförelse 
med SABO-statistik.

    

Ystad Hamn Logistik AB

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt -4,1 -2,3 1,0 1,0

Verksamhet   
Volymutvecklingen i godstrafiken är något lägre än förra 
året, vilket beror på fortsatt konkurrens på Polen. Glädjan-
de är att volymerna ökar på Bornholm och i den konven-
tionella trafiken. Passagerarvolymerna är stabila medan 
bussar, trailers och personbilar fortsätter att öka.

Ekonomi
Det för perioden uppnådda resultatet är bättre än mot-
svarande period förgående år men når inte riktigt upp till 
det budgeterade. Intäkterna följer budget tämligen väl i 
sin helhet med ett marginellt tapp som uteslutande kan 
härledas till varvsbesök och flertalet inställda turer på 
grund av hårt väder och liknande oförutsedda händelser. 

Resultatet påverkas fortfarande av den starka investe-
ringsfas som bolaget befinner sig i, genom infrastrukturä-
garen Ystads Kommun, främst gällande miljöförbättrande 
åtgärder samt de offensiva underhållsåtgärder som ge-
nomförs på anläggningarna. Alla underhållsåtgärder som 
hittills har gjort har följt budget mycket väl, där de rörliga 
kostnaderna är bättre än budget för perioden. 

Prognos för helåret 2015 bedöms ligga kvar i sin helhet. 
Omsättningen för helåret kommer dock att minska mot 
budget då landströmsanläggningen är något överbudge-
terad, dock kommer motsvarande summa att minska den 
budgeterade kostnadsmassan för densamma.
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Årets investeringar
Under första tertialet har bolaget inte genomfört några 
investeringar. 

Framtid
Det är nu viktigt att den inriktning som kommunledning-
en aviserat också fastställs för att hamnen ska kunna ar-
beta framåt. Osäkerhet kring hamnens placering är som 
bekant kostnadsdrivande i det att stora belopp i dag al-
lokeras till kortsiktigt underhåll och livstidsförlängning av 
anläggningen i innerhamnen. Hamnen har fortfarande en 

mycket stor betydelse för det internationella godsflödet 
och är viktig för svensk import och export.

Utöver miljörelaterade investeringar genomförs ett antal 
reinvesteringar och större underhållsprojekt syftande till 
att säkra anläggningarnas funktion. Planerade investe-
ringsåtgärder i utvecklande infrastruktur kommer att få 
genomslag på bolagets ekonomi genom ett ökat arrende 
medan intäkterna först kommer senare och under en 
längre period.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande
YHLAB:s bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t

1 % befolkningsökning

Verka för fler kunder till ham-
nen och företagsetableringar 
inom hamnområdet. 

Hambolaget arbetar intensivt 
för att fler rederier ska angöra 
hamnen samt att erbjuda aktö-
rer lokaler och mar för etable-
ring. Bolaget måste ha rådighet 
över arrenderade områden, 
vilket hamnutskottet föreslagit 
Kommunstyrelsen. Beslut dock 
ej fattat.

Verka för bättre infrastruktur till 
och från samt genom Ystad.

Bolaget har under lång tid 
arbetat för en bättre infra-
struktur. Nu måste kommunen 
också arbeta med samma mål 
samt fatta beslut som stödjer 
detta arbete.

M
ilj

ö

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

Fordon som ska bytas framö-
ver ska utvärdering ske om 
fossilfritt drivmedel kan 
användas.

Fordon byts, av ekonomiska 
skäl, först när de måste bytas.

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

Skapa en god arbetsmiljö för 
alla personal, belöna goda 
arbetspresentationer (comp & 
benefit strategi) samt erbjuda 
löpande kompetensutveckling. 

En översyn av APT-frekvensen 
görs, ny mötesstruktur över-
vägs.

Ek
o

n
o

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

Påverka ägarna för att möjlig-
göra en utveckling av hamnen.

Kommunledningens svar in-
väntas. Ligger utom bolagets 
kontroll.  
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Ystads Industrifastigheter AB

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 2,3 2,2 6,0 6,0

Verksamhet
Kv Heden 3, nytt dentallabb åt Unique dental, pågår 
och projektet beräknas vara färdigställt under juli månad 
2015. Bygglov är inlämnat för till- och om-byggnad på 
Pumpen 7 åt VME Mechanics samt inledande diskussioner 
med tillbyggnad åt Hyd X. 

För de lediga lokaler som bolaget har förs hyresdiskussio-
ner med flera intressenter vilket troligtvis leder till några 
nya hyresavtal. Samtidigt finns det indikationer på att 
vissa hyresavtal kommer att upphöra under 2015. 

Bolaget kommer att omförhandla de hyresavtal som är 
lägre än bedömd marknadshyra för att kunna kompense-
ra för den förväntade lägre hyresintäkt som befaras 2016. 

Handlingsplan för att uppnå målen i miljöhandlingspro-
grammet kommer att påbörjas i år.

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget, främst beroende 
på större hyresintäkter och tillfälligt lägre underhåll. 
Hyresfordran på Interdoor kvarstår och skapar en viss 
osäkerhet för bolagets budgetmål 2015. 

Årets investeringar
Heden 3 Unique Dental investering på 31,2 mkr samt om-
byggnad Pumpen 7 VME är ännu ej fastställd. 

Hyresgästanpassningar och ombyggnader av vakanta lo-
kaler då hyresgäster är kontrakterade; bedömt investe-
ringsbehov är cirka 1-3 mkr beroende på hyresgästernas 
krav.

Investeringsbehov för handlingsprogram miljömål är ej 
ännu fastställd.  

Framtid
Bolaget har ett antal större hyresavtal som är omförhand-
lingsbara under 2015. Utfallet av dessa omförhandlingar 
kommer att påverka bolagets intjäningsförmåga un-
der 2016. Det gynnsamma ränteläget påverkar bolaget 
positivt vid nya investeringar då nya lån tas upp. Befintliga 
lån är redan omförhandlade. Efterfrågan på nya lokaler 
från näringslivet är stabilt men det avser mest mindre lo-
kaler. Budgetmålet för 2015 förväntas uppfyllas.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t 1 % befolkningsökning Färdigställa detaljplaner, KV 

Lillö, Verkmästaren 18. Inves-
tera åt företag som inte vill äga 
själv.

Kontakt med näringslivet, 
Ex Unique Dental. Pågående 
planarbeten. 

K
u

lt
u

r 1 % befolkningsökning YIA skall underhålla kultur-
fastigheter så att de är i gott 
skick.

Bevara kulturfastigheter på 
Regementsområdet.

        

M
ilj

ö

Miljö mål Nybyggnation skall energi-
förbrukning vara < 90Kwh/
m2, energioptimera samtliga 
fastigheter till 2030.

Bolaget skall energieffektivisera 
samtliga fastigheter

Ek
o

n
o

m
i i

 
b

al
an

s

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

Årets resultat enligt budget 
skall uppnås

Uppfylla de finansiella och 
strategiska målen 
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 AB Ystads Saltsjöbad

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 1,1 2,4 2,6 2,6

Verksamhet  
Färdigställande av SPA-avdelning, beräknad kostnad cirka 
24 mkr. Utbyggnad av fjärrvärme färdigställs under våren. 
Renovering av flertalet rum. Renovering av fönster och 
balkonger. Ommålning av den utvändiga poolen.

Ekonomi
Periodens resultat är bättre än budget beroende på ökad 
hyresintäkt samt att planerade underhållskostnader delvis 
påbörjats men inte fakturerats.

Årets investeringar
Inga planerade investeringar.

Framtid
Underhållsarbeten och investeringar görs enligt långtids-
plan i samråd med arrendatorn.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande
Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t

1 % befolkningsökning Regelbunden kontakt med 
hyresgästen. 
Kontakt med entreprenörer i 
byggbranschen.          

Styrelsen tillträdde i april 2015. 

K
u

lt
u

r

1 % befolkningsökning Bidra till att kulturintressen 
bevakas. Underhåll av fastighe-
ten så att arkitekturen bibehål-
les. Avvikelse: Underhållet har 
begränsats på grund av hög 
beläggning.

Styrelsen tillträdde i april 2015.         

M
ilj

ö

Miljö mål Sänka energiförbrukningen. 
I samband med om- och till-
byggnader utföra en optimal 
konstruktion för låg energiför-
brukning.

Styrelsen tillträdde i april 2015.

Ek
o

n
o

m
i 

i b
al

an
s Ystads verksamheter ska vara 

kostnadseffektiva och ekono-
min ska vara i balans

Årets resultat enligt budget skall 
uppnås. Planering av komman-
de underhåll så att kostnaderna 
överensstämmer med budget.

Styrelsen tillträdde i april 2015. 
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Ystads Teater AB

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat före bokslutsdispositioner o skatt 0,1 -0,3 0,0 -0,3

Verksamhet
Året inleddes med välbesökta föreställning i januari och 
i viss mån i februari. Däremot har det varit mycket lite 
bokat i mars. Totalt är det 54 arrangemang jämfört med 
75 för motsvarande tid 2014. Minskningen omfattar kon-
serter eller motsvarande samt stora konferenser. Det är 
främst dessa typer av arrangemang som genererar intäk-
ter till Teatern. Antalet besökare har sjunkit från 13 300 
till 9 400, det vill säga med 20 %. Det är inte unikt för 
Ystads Teater då trenden är samma på andra teatrar och 
konserthus.

Genomförda föreställningar och konferenser har främst 
varit de årligen återkommande Ystadrevyn, Marinens Mu-
sikkår, Stora Idrottsdagen samt jazzcafé i samarbete med 
Musik i Syd. Därutöver har Teatern haft Glenn Miller Band, 
Louise Hoffsten och stor premiär av Malmö Opera och 
Musikteater med en nyskriven opera baserad på Michael 
Wiehes ”Sånger från en inställd skilsmässa”. Barnteater 
och skolföreställningar har genomförts i vanlig ordning.

Teaterns yttre miljö håller på att förbättras genom insatser 
av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomi
Ystads Teater redovisar för verksamhetsårets första ter-
tial ett utfall på -0,3 mkr, vilket avviker från budget med 
motsvarande belopp. Merparten av Teaterns verksamhe-
ter håller budget, däremot är intäkter från arrangemang 
lägre än budgeterat. Huvudanledningen är en minskning 
av föreställningar i viss mån i februari men främst i mars 
och april jämfört med föregående år. Förhoppningen är 
att underskottet ska kunna inhämtas under sommaren 
och hösten då bokningsläget förbättras, men risk finns 
för ett helårsresultat på -0,3 mkr. För att förbättra ekono-

min pågår nu ett mer aktivt arbete för att få arrangemang 
till Teatern. 

Årets investeringar
Under första kvartalet har arbetet inletts med att reno-
vera källarutrymmena. Dessa påverkar fasaden negativt 
genom en felaktig färg, vilken hindrar fukten inåt med 
skador på fasaden som följd. I avvaktan på resultatet av 
dessa åtgärder görs inget vid fasaden trots de behov som 
finns. Vestibulen är i det närmaste klar och det är dags att 
ta sig an trapphusen till caféet där stora flagor riskerar att 
ramla ner på publiken. Projektarbetet har påbörjats för 
toalettbyggnaden. Som projektledare har tidigare Stads-
arkitekten Björn Hansson kontrakterats.

Framtid
Bokningsläget för sommaren och hösten är betydligt bätt-
re. Under juni – september är det något mindre än 2014 
men det påverkar inte ekonomin nämnvärt. För resten av 
året är bokningsläget relativt bra. Det återstår fortfarande 
tid för att det skall komma fler bokningar. 

Repertoaren innehåller stor bredd och mycket med spets. 
De internationella föreställningarna fortsätter med till ex-
empel Shakespeare’s Globe, S:t Petersburg National Ballet 
och opera från Finland. Barn och familjeföreställning har 
ett stort utbud och på samma sätt blir det stå upp, rock, 
nycirkus och drama. Ystads Operasommar innehåller 6 
olika operor, jazzfestivalen håller 10 konserter och Scen 
Ystad i augusti 6 teaterföreställningar. 

Toalettbyggnaden påbörjas under hösten och bedöms 
vara färdig i februari – mars 2016.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande
Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t

1 % befolkningsökning Brett utbud med spets. Intresseväckande program för 
att attrahera inflyttare.

Vårda teaterbyggnaden. En vacker teaterbyggnad ökar 
upplevelsen och attraktions-
kraften.

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Högklassiga program, som 
lockar besökare.

Intresseväckande program för 
att attrahera inflyttare.

K
u

lt
u

r

1 % befolkningsökning Göra teatern tillgänglig för 
filminspelningar.

Bidrar till att öka antalet film-
produktioner som marknadsför 
kommunen.

        

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

Kompetensutveckla personalen 
för att bland annat minska 
sårbarheten.

Bidrar till en god personalpo-
litik.

        

U
tb

ild
n

in
g

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Ökad kvalitet i hanteringen av 
arrangemang.

I enlighet med Ystad kommuns 
målsättning om ökad kvalitets-
utveckling.

        

Nöjd publik och arrangörer. Genom nöjda arrangörer och 
nöjd publik ökar antalet evene-
mang.

        

Scenen tillgänglig för skolan. Genom att skolan arbetar med 
kultur på teatern ökar attrak-
tionskraften för boende i Ystad.

       

V
år

d
 o

ch
 

o
m

so
rg

Demokrati och delaktighet för 
alla

Tillgänglig teater för funktions-
hindrade.

Teatern gör det möjligt för 
funktionshindrade att ta del av 
kulturutbudet.

M
ilj

ö

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Högklassiga program, som 
lockar besökare.

Intresseväckande program för 
att attrahera inflyttare.

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

Inför ökad grad av källsorte-
ring.

Miljöaspekter beaktas i enlig-
het med miljöhandlingspro-
grammet.

Genomför energieffektivise-
ring.

Lägre energiförbrukning beak-
tas i enlighet med miljöhand-
lingsprogrammet.

Ek
o

n
o

m
i 

i b
al

an
s Ystads verksamheter ska vara 

kostnadseffektiva och ekono-
min ska vara i balans

Det årliga resultatet skall vara 
0.

Befarat negativt helårsresultat. 
Teatern hoppas kunna nå noll-
resultat med osäkert om det 
kommer kunna uppnås.

Kommentarer till bedömning som avviker från 
grönt
”Kompetensutveckla personalen för att bland annat mins-
ka sårbarheten”: Utbildning till scenmästare av en person 
har påbörjats, men utbildning av fler personer krävs inom 
många områden. Kommer sannolikt inte att uppnås fullt 
ut under verksamhetsåret. 

”Ökad kvalitet i hanteringen av arrangemang”: Arbetet 
med ett planeringsverktyg är i planeringsstadiet. Det kom-
mer dock krävas resurser att köpa och implementera ett 
nytt program.

”Inför ökad grad av källsortering”: Källsortering pågår 
inom fraktionerna papper, wellpapp och glas. Det är 
önskvärt att källsortera inom fler fraktioner men system 
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för att sortera mat, plast och plåt behövs.

”Genomför energieffektivisering”: Ett begränsat antal 
åtgärder är vidtagna. Byte till lågenergilampor pågår. Åt-
gärder i övrigt kräver att resurser avsätts i särskild ord-
ning. Detta bedöms kosta cirka 350 tkr, vilket inte finns i 
nuvarande budgetutrymme.
”Det årliga resultatet skall vara 0”: Befarat negativt hel-

Sydskånska Gymnasieförbundet

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat 4,7 8,3 0,0 -1,0

Verksamhet   
Årets första månader har präglats av ett intensivt 
utvecklingsarbete inom några av de områden som 
Direktionen pekat ut i den nya antagna gymnasieplanen, 
kallat ”Credot”. I detta Credo utgår verksamheten från 
att alla elever ska nå sin fulla potential och det finns fo-
kusområde att beakta och utvecklingsområden att rikta 
in sig på.

Viktigt är att verksamheten bedriver aktiv fortbildning och 
omvärldsanalys och under det första tertialet kan nämnas 
deltagande i BETT-mässan (London), SETT-dagarna (Stock-
holm), skolriksdagen (Stockholm) samt en SSA-konferens 
(Malmö) där frågor om samverkan skola-arbetsliv aktua-
liserades. Fortbildningsinsatser av våra förstelärare har 
genomförts av Caperio, vår leverantör av datorer och ut-
bildning, utifrån det nämnda Credot ovan med träffar i 
Malmö och Ystad. För den pedagogiska personalen har 
nya digitala arbetsformer inletts så som Digiexam där 
skolan provat att genomföra reguljära prov och digitala 
nationella prov. Detta tillsammans med 16 andra gymna-
sieskolor i Sverige. 

Det har pågått ett arbete med att ta fram en ny modern 
hemsida där den huvudsakliga målgruppen är de elever 
som söker till gymnasieskolan. Med detta hoppas förbun-
det på ett ökat antal elever till programmen på Park- och 
Österportgymnasiet. Det har också märkts att skolans 
lärplattform, Vklass, har nyttjats flitigt av eleverna och 
personalen och skolan har medverkat till en del förbätt-
rings/utvecklingsfrågor för denna plattform. Förbundets 
marknadsföring har i högsta grad varit aktiv och skolan 
har synts mycket i sociala medier och fått många positiva 
artiklar i lokalpressen. Varumärket har stärkts i och med 
detta och det känns att skolan är en stark aktör i regionen.

Det har genomförts en granskning av Ernst & Young 
gällande förbundets IT-satsning vilket har lett till att den 
gällande IT-planen ska revideras och en ny handlingsplan 

som tar sin utgångspunkt i den Vinnova-ansökan som 
lämnats in. En ansökan som beskriver sex olika testmiljöer 
som förbundet vill testa för att ta skolan bortom vår 1:1 
satsning där en högre måluppfyllelse kan nås. 

Ytterligare frågor som hanterats på övergripande nivå är 
den nya organisationsförändring som skedde den 1 april 
där en rektor tog steget till utbildningschef och de biträ-
dande rektorerna tog steget upp till rektorsnivå och som 
tillsammans med utvecklingschefen utgör en ny lednings-
grupp.

Ute i verksamheterna har fokus under årets första måna-
der varit likvärdighet, ett arbete som bedrivs inom ramen 
för våra ämnesgrupper och som tar sig uttryck från Cre-
dot. Fokus är ”Varje elev ska nå sin fulla potential och 
undervisningen ska vara ”viktigt och riktigt”.  Här samver-
kar lärarna på Österport- och Parkgymnasiet för att öka 
likvärdigheten både på och mellan enheterna. 

Bland ”karaktärsämneslärarna” på Yrkesprogrammen har 
man jobbat vidare med APL-utveckling för att öka kvalitén 
på verksamheten och arbetet kommer att fortsätta i form 
av systematiskt kvalitetsarbete på respektive program. 
På Parkgymnasiet har digitalisering i APL-verksamheten 
utvecklats och det finns nu goda erfarenheter för 
verksamheten att ta del av. 

I arbetet med att främja lärlingsutbildning har VOC, Skol-
verket, Österportgymnasiet och vård- och omsorgspro-
grammet samverkat i en positiv anda kring kommande 
lärlingsutbildning. Parkgymnasiet har fortsatt sitt utveck-
lingsarbete med lärlingsutbildning för åk 2- och 3-elever 
på fordonsprogrammet och årskurs 3 på byggprogram-
met.

Det har funnits en strävan att öka samverkan med nä-
ringslivet för de högskoleförberedande programmen, 

årsresultat hänförligt till en minskning av arrangemang 
jämfört med tidigare år. Åtgärder har vidtagits, däribland 
ett mer aktivt arbete för att få arrangemang till Teatern.
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som tillexempel Teknikprogrammets fjärde teknikår och 
Ekonomiprogrammets profil Diplomerad Gymnasieeko-
nom. Intensiv planering och marknadsföring av det fjärde 
teknikåret har skett, bland annat i form av events, före-
tagarfrukost, och i olika medier. Programrådet för fjärde 
teknikåret har arbetat aktivt med att få kontakt med före-
tag som kan medverka med APL-platser läsåret 2015/16.  
Skolan fick bra uppmärksamhet kring teknikelevernas (åk 
3) resa till Hongkong i mars, som de vann i höstterminens 
tekniktävling Innocarnival.  

Det finns en övergripande målsättning att eleverna, både 
på högskoleförberedande och yrkesprogram, ska möta 
det regionala näringslivet i aktiviteter som APL, nätverks-
träffar, uppdrag med mera. Ett generellt utvecklingsom-
råde har varit ett kvalitetsarbete med fokus på hur skolan 
arbetar med och säkerställer att de examensmål som finns 
för respektive program uppnås.

Samhällsvetenskapsprogrammet har tidigare varit fördelat 
på olika områden och skolledare. Fortsatt arbete har varit 
att uppfattas som ett samhällsprogram med en rektor för 
samtliga samhällselever och gemensamma APT-träffar för 
personalen på samhällsprogrammen.

Verksamheten med introduktionsprogrammen och gym-
nasiesärskolan är i ständig förändring, främst då introduk-
tionsprogrammen har ett löpande intag. Exempelvis så 
har språkintroduktionen ökat verksamheten, både lokal-
mässigt som personalmässigt. Arbetet med språkpraktik 
har utvecklats och för tillfället finns det tio platser. Gym-
nasiesärskolan fick en ny läroplan 2013, Gysär 13, och det 
pågår en fortsatt utveckling så att samtliga elever ”når sin 
fulla potential”.

De senaste åren har det märkts en påtaglig ökning av 
antalet elever med särskilda behov. Samtlig pedagogisk 
personal på Parkgymnasiet har deltagit i fortbildning av-
seende NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och 
språkstörning samt psykisk ohälsa hos unga. Samverkan 
sker dels för att eleverna ska få en lärmiljö anpassad för 
sina behov, dels för att använda resurser på ett optimalt 
sätt.

Drogförebyggande arbete med information, arbetsrelate-
rade drogtester och försök med narkotikahund på plats 
har genomförts på Parkgymnasiet och även hälsofräm-
jande aktiviteter som hälsomorgon med fysisk aktivitet 
kombinerat med en hälsosam frukost.

Perioden har också handlat om att få elever från årskurs 
nio att söka till förbundets program och prognosen ser 
överlag god ut. Det har genomförts ett öppet hus och 
eleverna från olika grundskolor har kunnat skugga en elev 
under en skoldag.

Ekonomi
Kostnaderna för Sydskånska gymnasieförbundet uppgår 
per den 30 april till 132,6 mkr och intäkterna till 124,3 
mkr inkl interna poster. Det innebär för perioden ett un-
derskott på 8,3 mkr. I resultatet ingår en bokförd kostnad 
avseende ökad skuld till anställda för bland annat feries-
lön, upphållslön samt semesterlön motsvarande 5,5 mkr. 
Denna kostnad kommer dock inte att bestå då skulden till 
största delen regleras under sommarmånaderna genom 
uttag av semester.

Baserat på periodens ekonomiska resultat samt förväntat 
intag av elever höstterminen 2015 pekar prognosen på 
ett underskott på 1,0 mkr.

Avvikelsen beror i huvudsak på att två program ser ut att 
få färre elever än vad förbundet har budgeterat med vid 
elevpengsuträkningen. Dessa program är restaurang och 
livsmedel och estetiska programmet med musikinriktning. 
Detta resulterar i att Österportsskolan och Parkskolan vi-
sar ett underskott på 3,0 mkr. Totalt sett för alla program 
måste tilläggas att elevantalet är mycket osäkert då an-
tagningen för höstterminen inte är avslutad.

De centrala verksamheterna administration, IT, kost och 
bibliotek visar totalt positivt resultat på 2,0 mkr som helt 
är hänförliga till att det även i år återbetalas AFA-pengar 
på cirka 2 mkr till förbundet.  

Årets investeringar
Den största investeringen under första tertialen är att insti-
tutionen på Österportgymnasiet nu har fått elförsörjning-
en uppdaterad så att man kan använda elektrobrännare 
i samtliga laborationssalar. Detta gör att man inte behö-
ver använda gasol längre, vilket är en förbättring både 
ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Lokalen Gradängerna 
har uppgraderat ljud- och bildsystemen. Nu finns möjlig-
het till fullgod konferenskvalitet även här. Detta gör att 
bokningen av aulan kan avlastas. På Parkgymnasiet har 
förvaringsskåp för verksamheten införskaffats. Skolan har 
dessutom köpt en begagnad minibuss för att själva kunna 
transportera elever. 

Framtid
Även fortsättningsvis måste skolan arbeta för att vara en 
naturlig del av samhället och då framför allt för närings-
livet. De samarbetsformer som utvecklas i och med intro-
duktionen av teknikprogrammets fjärde år, kan och bör 
förfinas. Inte minst ska dessa erfarenheter användas för 
att utveckla samarbetet mellan andra delar av näringslivet 
och de program som då blir aktuella.

Förbundets 1-1 satsning är på väg in i nästa fas. Detta 
innebär att biblioteksverksamheten blir en central sam-
arbetspartner med övriga IT-ansvariga. Bibliotek och IT 
blir en enhet som gemensamt kan underlätta elevernas 
lärande och öka måluppfyllelsen genom att påvisa nya 
möjligheter.
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Omvärldsbevakningen för skolans elever är också central 
och viktig. De APL-projekt som finns utomlands kommer 
att bibehållas och kompletteras. Nya satsningar på inter-
nationella erfarenheter, både reella och virtuella, håller på 
att utvecklas. 

1. Finansiella mål
• Ekonomin är i balans.

• Det egna kapitalet inflationssäkras.  
 
• Återställa det egna kapitalet till samma ingående 

balans som 2014

    

   Målet uppfylls ej då negativt resultat prognostiseras.

    Målet uppfylls ej då negativt resultat prognostiseras.

    Målet uppfylls ej då negativt resultat prognostiseras.

2. Verksamhetsmål
• Andelen elever med slutbeyg inom fyra år ligger 

över genomsnittet för såväl Skåne som landet i sin 
helhet.    

• Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje 
nationellt program ligger över poänggenomsnittet 
för såväl Skåne som landet i sin helhet.

• Andelen elever på de yrkesförberedande program-
men som har högskolebehörighet är högre än ge-
nomsnittet för såväl Skåne som landet i sin helhet.

    Målet kan inte redovisas förrän vid årsbokslutet.

    Målet kan inte redovisas förrän vid årsbokslutet.

    Målet kan inte redovisas förrän vid årsbokslutet.

Mål              Måluppfyllelse
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Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Resultat 0,2 0,8 0,1 0,1

Verksamhet  
I samarbete med Ystads Allehanda gav förbundet ut num-
mer tre av tidningen Säkert SÖRF. Tidningen kom ut som 
bilaga dagarna före påsk och är en mix av samhällsinfor-
mation och informativa artiklar. 
Under hösten 2014 framkom att det befintliga IT-basera-
de verksamhetssystem Alarmos köpts upp av en konkur-
rent som avsåg att avveckla systemet under våren. Detta 
innebar att ett arbete påbörjades för att på ett effektivt 
sätt och för verksamhetens bästa upphandla ett nytt IT-
system. När all data flyttats över som omfattar allt från 
diarium, insatsrapporter, tillsynsobjekt, automatlarmsan-
läggningar m m, var nästa steg att utbilda alla i Daedalos. 
Systemet driftsattes den 1 april och det innebär att den 
verksamhetsmässiga uppföljningen inte är möjlig att re-
dovisa i denna tertialrapport. Avsikten är att till tertialrap-
port 2 återigen bifoga uppföljning av verksamhetsmål.

Ekonomi
Förbundets resultat efter fyra månader blev ett överskott 
på 0,8 mkr. Prognosen för året beräknas bli likvärdigt med 
budgeterat resultat på 0,1 mkr. 
Positiva budgetavvikelser för perioden är inom personal-
kostnader som beror på ännu ej utbetalda löneökningar 
för 2015 och en marginal inom PO-pålägget (arbetsgivar-
avgift, avtalsförsäkringar). 
Budgeterade omkostnader gällande fordonsinköpen 
kommer att belasta verksamheten med avskrivningar och 
räntekostnader från tertial 2 vilket skapar en positiv mar-
ginal under årets början. 
De externa intäkterna har varit lägre än de budgeterade 
som ett led i förändring utav arbetsprocess för förebyg-
gandeavdelningen och byte av IT-system under våren. 

KPA:s pensionsskuldsberäkning och prognos är grunden 
för budgetarbetet och förbundets kostnadsutveckling, 

som för tertial 1 blev en negativ avvikelse. 
Sotningsverksamheten är en egen resultatenhet i SÖRF 
och bär sina egna intäkter och kostnader, för perioden 
blev resultatet plus 34 tkr.

Årets investeringar
Äntligen har levereransen av förbundets nya släckbilar 
från SALA Brand genomförts. Två släckbilar levererades 
den 18:e februari och ytterligare två den 18:e mars. En 
genomförandefas påbörjades som innebar att samtlig 
personal på brandstationerna Simrishamn, Sjöbo, Tome-
lilla och Ystad fick genomgå en utbildning med instruk-
törer från leverantören. Leveransen innebär en förbättrad 
arbetsmiljö till och från skadeplatsen men även en trygg 
insatsmiljö med en ny teknisk plattform med högtrycks-
släckning. Denna förmåga innebär att ett av fordonen ut-
rustats med en skärsläckare som är ett tämligen nytt och 
oerhört effektivt brandsläckningsredskap. Det innebär 
möjlighet att skjuta vatten genom stål- och betongkon-
struktioner för att på så sätt komma åt en brand på andra 
sidan, exempelvis en vägg. Skärsläckaren har även den 
fördelen att den arbetar med väldig små mängder vatten, 
vilket minimerar risken för vattenskador. Dessutom kom-
mer en större förflyttning av övriga fordon genomföras 
under maj månad för att nå en optimal insatsförmåga. 
Samtidigt kommer ett antal äldre fordon avyttras.                                                                    

Framtid
I samband med SÖSK möte den 2 mars deltog direktio-
nens ordförande och räddningschefen vid den punkt som 
behandlade SÖRF/SÖSK kommunernas eventuella intresse 
till att ansluta sig till Räddningstjänsten Syd. Medlems-
kommunerna ska tillskriva Räddningstjänsten Syds med-
lemskommuner om detaljer kring ekonomi, verksamhet 
och inflytande inför en eventuell ansökan om inträde.

Mål              Måluppfyllelse

Tidigare års goda resultat har resulterat i ett stabilt eget 
kapital.
Prognosen per helår visar att måluppfyllelse kommer att 
uppnås.

Prognosavvikelsen kommer med stor sannolikhet inte att 
uppnås per årsskiftet.  En utredning pågår i direktionen 
att ta bort det tredje finansiella målet. Då målet är orimligt 
och osannolikt att uppnå.

1. Finansiella mål 
• Det egna kapitalet ska vara > 0.

• Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiel-
la kostnader ska vara > 0.

• Prognosavvikelsen ska vara < 1%.
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Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

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

Verksamhet  
Under slutet av föregående år planerades årets verksam-
het och det antal inspektioner och kontroller som ska 
utföras under 2015. Inspektioner avseende tillsyn med 
stöd av miljöbalken påbörjades redan i januari. När det 
gäller kontroller med stöd av livsmedelslagen påbörjades 
dessa i februari. Orsaken till detta är att livsmedelsgrup-
pen riskklassade om i stort sett de flesta objekten som har 
livsmedelshantering. Anledning till detta är att verksam-
heterna arbetat in bra rutiner och kontrollerna har varit 
tillfredställande. Under januari har rapportering av  verk-
samheter skett till andra myndigheter som Länsstyrelsen, 
Livsmedelsverket, Naturvårdsverket m fl. Diskussioner på-
går fortfarande för att få en organisation som är effektiv, 
flexibel och mindre sårbar inför framtiden. 

I mars anordnades en gårdsvandring tillsammans med 
flera aktörer som t ex Hushållningssällskapet och Länssty-
relsen. Anledningen till detta var att visa för lantbrukarna 
vad som ingår i en inspektion och hur de själv kan agera 
inför våra besök.

Under första kvartalet har det, precis som ifjol, varit fo-
kus på utbildningar. Det har varit utbildningar där flera 
inom förbundet har kunnat uppdatera sig inom de olika 
arbetsområdena. Det har varit utbildningar i koststillskott, 
kontrollköp av tobak, enskilda avlopp, inomhusmiljö, 
miljöbalksdagar, förbränningsläggningar, juridik, hot och 
våld för att nämna några. Grupper inom de olika arbets-
områdena har kommit igång med kontinuerliga träffar 
med våra grannkommuner Sjöbo, Trelleborg och Skurup. 
Miljöförbundet hade i mars en gemensam dag där poli-
tiker och tjänstemän deltog för att lära känna varandra 
inför den nya mandatperioden.

Miljöförbundets hemsida uppgraderades och fick ett nytt 
utseende i början av mars. Miljöförbundets ambition är 
att hemsidan ska hållas aktuell med ny information. Alla 
projekt som utförts sedan miljöförbundets start där det 
finns en skriven rapport kommer att ligga i ett bibliotek 
och vara lätta att hitta för våra medborgare. Hemsidan 

kommer så småningom att kunna användas för ansökan, 
klagomål eller övriga synpunkter om miljöförbundet.

Fokus ligger på miljöförbundets uppdrag som är tillsyn 
och prövning och att verksamhetsplanen för 2015 upp-
fylls.

Ekonomi
Det första tertialet slutar på ett negativt utfall på -0,4 mkr, 
vilket är 0,5 mkr under budget. Det beror främst på att 
intäkterna i form av årsavgifter och timavgifter är lägre än 
budgeterat. Den nya taxan har påverkat intäkterna i hö-
gre grad än förväntat och helårsprognosen har justerats 
ned. En annan större negativ resultatpost är justeringen 
av semesterlöneskulden. Skulden är hög i början av som-
maren men kommer att minska efter semestrarna, varav 
helårseffekten förväntas bli resultatneutral. Personalkost-
naderna visar en positiv resultatavvikelse. Med anledning 
av sjukskrivningar och planerad tjänstledighet förväntas 
helårsprognosen för personalkostnaderna bli nästan 0,4 
mkr lägre än budgeterat. Även de övriga kostnaderna 
avviker positivt mot budget. Detta då de budgeterade 
kostnaderna innehåller utrymme för en uppdatering av 
diariesystemet Miljöreda. Denna investering kommer att 
göras först 2016. Förbundet hoppas kunna nå ett noll-
resultat för helåret men risk finns för ett underskott på 
cirka -0,1 mkr. 

Årets investeringar
Under verksamhetsåret har hemsidan uppgraderats. Inga 
andra investeringar är planerade under verksamhetsåret.

Framtid
Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt. Tyvärr är 
diariesystemet Miljöreda inte optimalt men detta kommer 
att bli bättre när Miljöförbundet går över till Miljöreda Vi-
sion som är inplanerat till nästa år.
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Mål              Måluppfyllelse

1. Finansiella mål
• Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska 

ramar och vara i balans.
• En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas 

samt ett bokslut som visar på ett positivt resultat  

2. Verksamhetsmål
• Under 2015 ska miljöförbundet tillsammans genom-

föra minst 1260 inspektioner/kontroller samt inven-
tera 450 enskilda avlopp  

• 50 % av inspektionsprotokollen ska skrivas på plats 
och överlämnas vid inspektioner/kontroller.  

• Ärenden där beslut fattas genom delegation ska 
handläggas inom två veckor. Det kan finnas undan-
tag, bland annat i ärende där det krävs ett remiss-
förfarande.   Ärenden som fattas av direktionen ska 
vara beslutade inom 6 veckor efter det att sökande 
inkommit med kompletta handlingar. Det kan finnas 
undantag, bland annat i de ärenden där det krävs ett 
remissförfarande.

• Medarbetarsamtal, där individuella utvecklingsplaner 
upprättas, ska hållas en gång om året. Inför lönerevi-
dering ska lönesamtal hållas. Arbetsplatsträffar ska 
hållas minst en gång per månad med uppehåll under 
juli.

      

Det råder viss osäkerhet om detta mål kommer att upp-
nås. Ett underskott på -0,1 mkr befaras.

Kontroll/inspektionsverksamhet samt avloppsinventering 
pågår och förväntas uppfyllas enligt plan.

Arbetet är påbörjat när det gäller mindre lantbruksinspek-
tioner och livsmedelskontroller och kommer utökas under 
året. Förväntas uppfyllas.

Uppföljning sker genom stickprov och för närvaranade 
tyder ingenting på att målet inte kommer att uppfyllas.

Förväntas uppfyllas.



K
om

m
un

st
yr

el
se

 -
 L

ed
ni

ng
 o

ch
 u

tv
ec

kl
in

g

MB

K
om

m
un

st
yr

el
se

 -
 L

ed
ni

ng
 o

ch
 u

tv
ec

kl
in

g

33

Kommunstyrelse - Ledning och utveckling

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 8,2 11,6 37,4 35,4
Kostnader -67,4 -40,2 -123,7 -120,2
(varav kapitaltjänst) (-0,9) (-2,1) (-6,3) (-6,3)
Summa -59,2 -28,6 -86,3 -84,8

Verksamhet
Ny mandatperiod med delvis nya politiker innebär att extra 
fokus måste läggas på detta under årets första månader. 
Politikerutbildning har hållits under fyra kvällar med två 
olika program. Kommunstyrelsen har fastställt åtaganden 
och aktiviteter kopplade till de av fullmäktige fastställda 
övergripande strategiska målen. Dessa ska följas upp i 
tertialrapporterna. Fokus har även legat på ekonomiska 
frågor, såväl framtagande av bokslut och verksamhetsbe-
rättelser som analys av verksamhetens behov framöver.

Näringslivsavdelningen har flyttat till nyrenoverade lokaler 
i Gamla rådhuset. Syftet är att göra det enklare för fö-
retagare att inte bara komma i kontakt med kommunen 
utan också att uppmuntra till fler personliga möten. IT-
avdelningen har förts över till Ledning o Utveckling från 
och med den 1 januari 2015.

Ekonomi
Förvaltningen redovisar (exklusive kommunalförbund) ett 
överskott för det första tertialet på 0,2 mkr. Utfallet in-
kluderar en temporär kostnad på 2,1 mkr hänförligt till 
justering av semesterlöneskulden. Det positiva resultatet 
beror på personalrelaterade poster, bidrag avseende pro-

jekt från tidigare år inom filmverksamheten samt att flera 
verksamheters kostnader till stor del faller ut senare un-
der året. Prognosen för förvaltningens resultat 2015 är ett 
överskott på 1,5 mkr.

Kommunalförbunden redovisar ett budgetneutralt resul-
tat för det första tertialet. Prognosen är att kommunalför-
bunden kommer att ha ett nollresultat för helåret 2015. 
Den stora skillnaden i utfallet 2015 jämfört med 2014 
beror på att förvaltningen inte längre har kvar gymnasie-
verksamheten. 

Framtid
En viktig del i kommunens framtidsvision är det fortsätta 
arbetet med styrmodellen som omfattar hela koncernen 
och innefattar hur verksamheterna styrs, följs upp och 
kontrolleras. Viktigt är också arbetet med tillväxt, syssel-
sättning, besöksnäring, näringsliv och befolkningsutveck-
ling. 
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t

1 % befolkningsökning Beslut om framtagande av 
handlingsplan för samverkan 
mellan skola, näringsliv och 
kommun.

Genom det nya teknikpro-
grammet och möjlighet att 
använda det som en modell på 
övriga programområden bidrar 
nämnden till att på sikt minska 
ungdomsarbetslösheten och 
stimulera befolkningsutveck-
lingen.

Se ovan Skapa förutsättningar för 
introduktionsanställningar

Genom en satsning på intro-
duktionsanställningar i fler 
verksamheter än social omsorg 
kan Ystads kommun bidra till 
en minskad ungdomsarbets-
löshet, vilket kan i sin tur kan 
bidra till en positiv befolk-
ningsutveckling.

Se ovan Ks beslutar om handlingsplan 
utifrån det övergripande sam-
ordningsansvaret.

Frågan ständigt aktuell genom 
informationsinhämtning och 
diskussion.

Se ovan G:a Rådhuset - ny mötesplats Ny mötesplats för samarbete 
och dialog med näringsliv 
och stimulering av turismen i 
regionen bidrar till ett stärkt 
långsiktigt näringsliv, ökad 
attraktionskraft hos kommu-
nen och i förlängningen ökad 
befolkning.  

Se ovan Minst 50 företagsbesök. God dialog med näringslivet 
bidrar till ett bärkraftigt och 
hållbart företagsklimat.

Se ovan Skapa en process för att sam-
verka över förvaltnings- och 
bolagsgränserna i komplexa 
företagsärenden.

Det processförslag som 
tas fram måste beslutas av 
nämnd.

Demokrati och delaktighet för 
alla

Följa antagen bredbandsstra-
tegi.

Bredbandsstrategin bidrar till 
kommunens strategiska mål 
att alla kommunmedborgare 
ska ha tillgång till bredband.
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En god personalpolitik som 
främjar trivsel och arbetspres-
tationer samt ökar möjlighe-
terna för Ystad att vara en 
attraktiv arbetsgivare

Ledarutvecklings-
program ska tas fram.

Ett väl utvecklat ledarskaps-
program bidrar till att stärka 
Ystads kommuns ledare, vilket 
i sin tur kan bidra till att stärka 
Ystads kommun som en att-
raktiv arbetsgivare.

        

Se ovan Vara ett kvalificerat stöd åt 
verksamheten inom våra 
huvudprocesser: arbetsrätt, 
arbetsmiljö och anställning.

Genom att personalavdelning-
en är ett kvalificerat stöd till 
kommunens arbetsledare samt 
att det finns tydligt utformade 
råd och riktlinjer ökas möjlig-
heten till likvärdiga beslut i de 
olika verksamheterna, vilket 
i sin tur bidrar till en positiv 
syn på Ystads kommun som 
arbetsgivare.

        

Se ovan En aktiv lönebildningsprocess Verktyg för en bättre lönebild-
ningsprocess skapar förutsätt-
ningar för Ystads kommun att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 
Verktygen ska kunna användas 
av kommunens andra nämn-
der.

        

Se ovan Skapa förutsättningar för un-
derlätta arbetet med det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet

Verktyg för att lättare kunna 
skapa en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöar-
betet så att Ystads kommun 
uppfyller sitt arbetsmiljöansvar 
och på så sätt vara en attraktiv 
arbetsgivare.

        

M
ilj

ö

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

Se till att miljöhänsyn beaktas 
vid framtagande av vattenplan

Miljöhänsyn beaktas, såväl kli-
matanpassning som naturvård.

Se ovan Organisera det övergripande 
folkhälsopolitiska arbetet

Fokus på folkhälsofrågor och 
hur kommunen kan arbeta 
övergripande med olika frågor 
för tidiga förebyggande 
insatser.

Se ovan Informera om Miljöprogram 
och Folkhälsopolitiskt pro-
gram samt ta fram förslag till 
utformning av handlingsplan

Miljöutskottets ambition är 
att samlad handlingsplan för 
Ystads kommun ska finnas för 
beslut i kf i december.

Se ovan Ta fram förslag till policy för 
hållbart resande inom kommu-
nens verksamheter

Policy för hållbart resande 
kan utöver miljövinster även 
ge ekonomiska vinster och 
folkhälsovinster.

Övergripande mål Åtagande Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Måluppfyllelse, forts
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Ystads verksamheter ska vara 
kostandseffektiva och ekono-
min ska vara i balans.

Säkerställa en ekonomi i 
balans genom att tidigt vidta 
åtgärder vid negativa bud-
getavvikelser samt att begära 
redovisning av handlingsplaner 
från berörda verksamheter.

Ks intensifiering av ekonomisk 
uppföljning och begäran om 
framtagande av handlingspla-
ner vid negativa prognoser kan 
öka möjligheterna för att nå 
ekonomisk balans.  

Se ovan Beslut om uppföljning av ge-
nomförandegrad av beslutade 
investeringar.

Den intensifierade uppfölj-
ningen av större investeringar 
kommer att öka möjligheterna 
till ekonomisk balans.

Se ovan Besluta om ny styrmodell Styrdokumentet tydliggör 
modellen för mål- och resultat-
styrningen och ökar styrför-
mågan.

Se ovan Implementering av ny in-
köps- och upphandlingspolicy 
för Ystads kommmun med 
helägda bolag.

Ökat fokus på inköps- och 
upphandlingsarbetet i Ystads 
kommun med helägda bolag. 
Upphandlingsavdelningen 
behöver möjliggöras att del-
taga tidigare i inköpsarbetet. 
Att i framtida upphandlingar 
medverka i att utveckla de 
strategiska inköpsprocesserna 
tillsammans med att förstärka 
beställarkompetensen. Fokus 
och målsättningen ska alltid 
riktas mot den goda affären.

Kommentarer till bedömning som avviker från 
grönt
”Skapa förutsättningar för introduktionsanställningar”: 
Progonosen är osäker gällande budgetutrymme för fler 
platser än de 10 som redan är skapade. Det finns även en 
osäkerhet till om Kommunal vill teckna ett avtal gällande 
platser i fler verksamheter.

”Ks beslutar om handlingsplan utifrån det övergripande 
samordningsansvaret”: Arbetet med handlingsplan är 
inte påbörjat. Dock finns en uppföljning av planer och 
bostadsbyggande för att kunna tillgodose behovet av 
bostäder för att växa.

Måluppfyllelse, forts

Övergripande mål Åtagande Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

”Ledarutvecklingsprogram ska tas fram”: Ystads kom-
mun bidrar i arbetet med att ta fram ett program, men är 
beroende av andra aktörer för slutförande.
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Personal
Personaldiagram, inklusive överförmyndarkansli. Ökning-
en av tillsvidareanställda 2015 jämfört med 2014 beror på 
att förvaltningen har tagit över IT-avdelningen från sam-
hällsbyggnadsförvaltningen.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Turistbyrån
Antal besök juni-aug 75 000 - 75 000 75 000
Antal sålda evenemangsbiljetter 14 181 3 237 16 000 16 000
Antal guidningar 776 12 500 500

Turismomsättning (mkr) 722 738* 730 738
Antal gästnätter (st) 260 183 30 989** 265 000 265 000
Antal företagsbesök (st) - 18 50 50

* Utfall inhämtas från turistekonomisk rapport. Rapporte-
ringen eftersläpar ett år, vilket innebär att utfall 150430 
avser turismomsättning för helåret 2014.

** Utfall inhämtas från Statistiska centralbyrån. Rapporte-
ringen eftersläpar cirka 4-5 veckor, vilket innebär att utfall 
150430 avser antal gästnätter för perioden januari – mars 
2015.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140430

Utfall
150430

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -2,7 -2,8 -7,8 -8,1 -0,3
Omvärld -0,7 -0,7 -2,1 -2,1 -
Marknad -2,0 -2,7 -10,4 -10,1 0,3
Gemensam administration -13,4 -14,4 -42,0 -40,5 1,5
Summa LoU -18,8 -20,6 -62,3 -60,8 1,5
Kommunalförbund -40,4 -8,0 -24,0 -24,0 -
Summa -59,2 -28,6 -86,3 -84,8 1,5
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

Ospecificerat markköp - -10,0 -7,6 2,4
Elektroniska informationstavlor/infartsskyltar

- -1,1 -1,1 -
Läsplattor -0,1 -1,2 -1,2 -
Utbyte servrar/disk - -0,2 -0,2 -
Digital informationshantering - -2,0 -2,0 -
Kompletteringar i televäxel - -0,1 -0,1 -
Utbyte möbler etc. i Knutsalen -0,3* - -0,4 -0,4
Summa -0,4 -14,6 -12,6 2,0

* Utfall 0,3 mkr avseende utbyte av möbler i Knutsalen 
hänförligt till kompletteringsbudget som inte är beslutad 
i KF ännu.
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Kommunstyrelse - Hamn
Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 13,0 13,6 40,0 40,0
Kostnader -9,1 -9,8 -32,0 -32,0
(varav kapitaltjänst) (-8,9) (-9,6) (-28,6) (-28,6)
Summa 3,9 3,8 8,0 8,0

  

Verksamhet
Pågående projekt
• Färjeläge 4 livstidsförlängning är ett flerårigt projekt 

till och med 2014. Kompletterande målning samt 
elektronikbyten slutförs under 2015. 

• Åtgärder och sanering på delar av dagvattensystem - 
(miljödom) vid Röda Bodarna genomförs.

• Beräkning av möjligheter och kostnader för färgeläge 
7 (+8) pågår.

• Förhandlingar inför inköp av Swecox magasin pågår 
fortfarande.

• Framtidsplanering förprojekt har i viss mån påbörjats.
• Färjeläge 1, 3 och 4; påldäckskajer – förprojekt pågår.
       Projekt som ska startas senare under 2015
• Safe Parking, traileruppställning etcetera.
• Mottagningsanläggning svart/gråvatten förprojekt – 

lagkrav från senast år 2018.
• Förstudie avseende etablering av ny kund – mark och 

lager.
• Förstudie anpassning färjeläge 3 för Polferries nya 

fartyg.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet förväntas bli enligt budget.

Framtid
Inför 2016 planeras preliminärt följande åtgärder:
Projektering färjeläge 7/8 samt förberedande för hamn-
flytt.
Fortsatt åtgärdsplan avseende dagvattensystemet (miljö-
dom).
Etablering av mottagningsanläggning för svart-/gråvatten 
(lagkrav).

Personal
Vd:n i Ystad Hamn Logistik AB är även hamnchef i kom-
munen med 10 % anställning. Övriga insatser som till 
exempel projektledning köps av hamnbolaget.

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140430

Utfall
150430

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Administration och kansli -0,2 -0,2 -2,0 -2,0 -
Kajer och kajplan -6,7 -7,4 -22,6 -22,6 -
Byggnader -1,8 -1,8 -6,0 -6,0 -
Upplagsplats och industriområde -0,3 -0,4 -1,2 -1,2 -
Försäkringsskador 0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -
Arrende hamnverksamhet 12,9 13,6 39,9 39,9 -
Summa 3,9 3,8 8,0 8,0 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

Färjeläge 4, kompletteringar -2,7 -1,0 -2,7 -1,7
Rälbyte -1,6 -3,0 -3,0 -
Övriga investeringar -1,3 -36,0 -24,3 11,7
Summa -5,6 -40,0 -30,0 10,0
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Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 0,3 0,3 0,9 0,9
Kostnader -1,1 -1,0 -3,5 -3,5
(varav kapitaltjänst) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
Summa -0,8 -0,7 -2,6 -2,6

  

Verksamhet
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyn-
dighet, i sin tur under Länsstyrelsens tillsyn. Ystad och 
Sjöbo har sedan 2010 ett gemensamt handläggarkansli 
med kontor i Ystad och sedan 2011 en gemensam 
överförmyndarnämnd. Ystads kommun är värdkommun 
för nämnden som, enligt 3:e kapitlet § 3 a kommunal-
lagen, utgör styrelse för och har ansvar för verksamheten. 

Överförmyndarens verksamhet styrs av föräldrabal-
ken, lag om ensamkommande barn och förmynder-
skapsförordningen. Nämndens uppgifter omfattar att 
utreda, fatta beslut och utöva tillsyn över gode män, för-
valtare och förmyndare. Uppgifterna omfattar även att 
bereda tingsrättens förordnanden, sörja för rekrytering 
och utbildning för uppdrag som ställföreträdare samt in-
formera om överförmyndarverksamheten.    

Enligt samverkansavtal svarar de enskilda kommunerna 
för kostnader för förpliktelser enligt föräldrabalken samt 
för arvoden till respektive förtroendevalda. Kostnad för 
ordförandes arvode delas lika mellan kommunerna. Arvo-
den till ställföreträdare beslutas av nämnden men åvilar 
också respektive kommun, i de fall inte huvudmannen 
svarar för dessa. Ersättning till gode män för ensamkom-
mande barn återsöks hos Migrationsverket. 

För Ystads del omfattar kansliet för närvarande 1,6 hel-
tidstjänster. 

Ekonomi
Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter 
årets fyra första månader ett överskott i förhållande till 
budget på 0,2 mkr för verksamheten i Ystad. Överskottet 
finns på överförmyndarverksamheten och beror på lägre 
kostnader för uppdragstagare än vad som budgeterats 

för. Allt eftersom att årsräkningar från uppdragstagare 
behandlas förväntas överskottet minska och prognosen är 
att Ystad och Sjöbo överförmyndarnämnd kommer att ha 
ett nollresultat vid årets slut. 

Framtid
Ställföreträdarskap, särskilt som god man, beräknades ur-
sprungligen öka med 10 % under verksamhetsåret 2015, 
men vid det första tertialet ser vi en liten minskning. Hel-
årsprognosen är därmed något osäker. Förutom kostna-
der för handläggningen beräknades även ökade kostna-
der för arvoden till ställföreträdare där huvudmannen inte 
kan svara för denna. Även uppgifterna att svara för bered-
ning av tingsrättens beslut liksom ansvar för utbildning 
för ställföreträdarskap innebär ökade arbetsuppgifter. 
Därtill tenderar ärenden att bli mer komplexa och hand-
läggningstiderna, dvs ställföreträdarnas uppdrag, kvarstå 
längre tid. Antalet ensamkommande barn varierar över tid 
vilket gör att arbetsbelastningen varierar. 

Utrymme i tid och därmed resurser för att se över ären-
dehanteringen behöver avsättas. På så sätt kan en mer 
enhetlig och på sikt mer effektiv ärendehantering uppnås. 

Pågående utredning om samverkan i ett överförmyndar-
kansli med kommuner i sydöstra Skåne kan riskera att 
minska möjligheterna att effektivisera, åtminstone till en 
början då handläggningsrutiner och arbetssätt ska sam-
ordnas och personalen integreras i en ny organisation. 
Överförmyndarnämndens kansli och verksamhet har fått 
mycket goda omdömen i t ex Länsstyrelsens tillsyn. Even-
tuella organisationsförändringar behöver övervägas noga 
och får inte riskera att leda till att nuvarande rättssäkerhet 
och kvalitet i handläggningen liksom ekonomi och arbets-
givaransvar försämras.    
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande
Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t

1 % befolkningsökning Utveckla informationen om 
Överförmyndarnämndens 
verksamhet till medborgarna, 
ärendehanteringen och gransk-
ningsrutinerna, med stöd av 
en medborgarportal och andra 
it-baserade verktyg.  

Det finns nationella IT-politiska 
mål. Kommunerna ska bidra 
till att de nås. Syftet är att hela 
landet ska kunna utvecklas och 
ekonomin växa, därmed också 
befolkningen. 

Demokrati och delaktighet för 
alla

Säkra tillgång till ställföreträda-
re och god kvalitet i ställföreträ-
darskapen så att medborgare i 
behov av stöd kan få detta.

Genom att upprätthålla god 
kvalitet i ställföreträdarskap ges 
huvudmän möjlighet att, efter 
förmåga, delta i samhället.

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Öka möjligheter till delaktighet 
och sysselsättning för huvud-
männen efter deras förutsätt-
ningar.

Möjligheterna till sysselsättning 
för ungdomar i behov av stöd 
av ställföreträdare är avsett att 
bli resultat av ÖF:s arbete på 
lång sikt. Resultaten är också 
beroende av andra insatser i 
kommunen av ökad sysselsätt-
ning och utbildning bland 
unga.  

U
tb

ild
n

in
g

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Upprätthålla god kvalitet i till-
synen av gode män, förvaltare 
och förmyndare inom nämn-
dens geografiska område.

Som tillsynsmyndighet är 
nämndens primära uppgift att 
arbeta med kvalitetsutveckling 
och bedömning. God kvalitet i 
ställföreträdarskapen bidrar till 
en god social infrastruktur för 
ystadborna.

        

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Säkra att ställföreträdare har 
erforderlig kompetens i för-
hållande till olika huvudmäns 
behov.

Se ovan.         

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Upprätthålla god kvalitet i till-
synen av gode män, förvaltare 
och förmyndare inom nämn-
dens geografiska område.

Nämnden, som bidragit till att 
bygga upp kansliets kompetens 
under föregående mandat-
period, följer processen och 
kommer att hävda kompetens-
behoven.

       

Demokrati och delaktighet för 
alla

Stärka ställföreträdares kunska-
per om huvudmännens möjlig-
heter att ta del av kulturutbud.

Huvudmännens delaktighet i 
samhället ökar om de kan ta 
del av lämpligt kulturutbud. 
Ställföreträdare kan bidra till 
det.
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Demokrati och delaktighet för 
alla

Säkerställa att tingsrätten kan 
förordna god man eller förval-
tare för enskilda personer med 
behov av stöd.

Genom att säkra att förmyn-
derskapsförordningens och 
föräldrabalkens bestämmelser 
följs kan medborgarna i mån 
av förmåga på olika sätt få sin 
rätt bevakad och tillgångar 
förvaltade och stöd i person-
liga angelägenheter. Därmed 
finns en god infrastruktur för 
boende och anhöriga i kom-
munerna.

Demokrati och delaktighet för 
alla

Främja delaktighet för huvud-
män vid beslut om förordnande 
av ställföreträdare

Det är viktigt att huvudman och 
ställföreträdare ges förutsätt-
ningar att ha en god och förtro-
endefull relation.  

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

Arbeta för att medarbetarna 
har en god och säker arbets-
miljö och är delaktiga/samver-
kar i beslut om arbetsorganisa-
tion och uppgifter.

Nämnden söker påverka så 
långt möjligt men bidraget kan 
komma att bli begränsat.

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

I lämpliga delar beakta aktuella 
kommunala miljöhandlingspro-
gram och folkhälsoprogram.

Nämnden och kansliet är be-
roende av den utveckling som 
sker i övrigt i den kommunala 
förvaltningen. Om kansliet 
förs över till annan kommuns 
förvaltning blir nämndens 
möjligheter att styra och där-
med bidra i dessa avseenden 
mindre.
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Ystads verksamheter ska vara 
kostnadseffektiva och ekono-
min ska vara i balans

Göra effektiviseringar för att 
möta ökande behov av ställfö-
reträdare.  

Utveckling av ärendehante-
ringen kan bidra till att den 
förväntade ökningen av ställfö-
reträdarskap och nya uppgifter 
enligt förmynderskapsförord-
ningen kan klaras inom bud-
getramarna.     

Måluppfyllelse forts

Kommentarer till bedömning som avviker från 
grönt
”Utveckla informationen om Överförmyndarnämndens 
verksamhet till medborgarna, ärendehanteringen och 
granskningsrutinerna, med stöd av en medborgarportal 
och andra it-baserade verktyg”: Överförmyndarkansliet, 
en mycket liten del i Ystads kommunala förvaltning, kan 
inte ensamt åtgärda de stora ramarna för det utvecklings-
arbete som nämnden beskriver och som har sin grund i 
mål om en Medborgarportal, e-tjänster etc. För det krävs 
att kansliet integreras i det övergripande arbetet på bättre 
sätt än som sker för närvarande.   

”Stärka ställföreträdares kunskaper om huvudmännens 
möjligheter att ta del av kulturutbud”: Information förbe-
reds för närvarande. Osäkerhet råder om åtagandet kom-
mer hinna uppfyllas fullt ut under året.

”Arbeta för att medarbetarna har en god och säker ar-
betsmiljö och är delaktiga/samverkar i beslut om arbetsor
ganisation och uppgifter”: Osäkerhet råder under relativt 
lång tid, dels med avseende på personalens framtid, dels i 
fråga om hur nämndens uppgifter och arbete påverkas av 
en tänkt omorganisation.  Konstruktiva beslut och klarhet 
i avtal och planer behövs. Detta ligger i dag till allra största 
del utanför nämnden.
 
”Göra effektiviseringar för att möta ökande behov av 
ställföreträdare ”: Risk finns att målet inte uppnås i fråga 
om effektiviseringar och utvecklingsarbete på grund av 
personalbrist och att andra uppgifter måste prioriteras, 
till exempel infasning av ny personal i kansliet. Ytterligare 
åtgärder för att uppnå målen innefattar noggrann plane-
ring av omorganisation och handläggningsrutiner med 
den tillgängliga personalen.
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Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Antal ärenden
Förmyndarskap 83 83 92 83
Förvaltarskap 29 29 35 29
Godmanskap 258 251 223 251
Summa ärenden 370 363 350 363

Åtaganden
Utse god man för ensamkommande barn inom 
fem arbetsdagar efter ansökan

100 % 100 % 100 % 100 %

Granska årsräkningar enligt beslutad internkon-
trollplan och besluta om huvudmannens respek-
tive kommunens ansvar för arvoden till samtliga 
ställföreträdare, senast 30 juni.

100 % 32 % 100 % 100 %

Årligen genomföra tre utbildningstillfällen för 
ställföreträdare.

5 5 3 6

Verksamhet Utfall
140430

Utfall
150430

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet - - -0,1 -0,1 -
Ställföreträdare -0,5 -0,4 -1,5 -1,5 -
Överförmyndarkansli -0,3 -0,3 -1,0 -1,0 -
Summa -0,8 -0,7 -2,6 -2,6 -

Driftredovisning, mkr
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Barn- och utbildningsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 103,5 103,5 292,4 310,5
Kostnader -265,7 -271,5 -757,4 -775,5
(varav kapitaltjänst) (-2,4) (-2,3) (-6,6) (-6,6)
Summa -162,2 -168,0 -465,0 -465,0

  

Verksamhet
Den 14 - 16 april besökte 75 personer, olika yrkeskate-
gorier, Stockholm och SETT-mässan. SETT står för ”Scan-
dinavian Educational Technology Transformation” och 
är Skandinaviens största mässa och konferens inom det 
moderna och innovativa lärandet. Förutom inspirationen 
från mässa och studiebesök lades stort fokus på det kol-
legiala lärandet. På samverkanskvällen lanserades be-
greppet #gilla_våga_dela. I korthet handlar det om ett 
förhållningssätt där ett positivt klimat anammas där man 
uppmuntrar varandra att våga och sedan dela vidare av 
erfarenheterna. I blandade grupper diskuterade delta-
garna utifrån de olika orden ”gilla”, ”våga” och ”dela”. 
Det fanns ett stort värde i att pedagoger, skolledare och 
politiker satt kring samma bord och diskuterade pedago-
gik och erfarenheter, vilket har framkommit som positivt 
i utvärderingarna. Förhållningssättet #gilla_våga_dela föll 
så väl ut att detta är något som kommer att leva vidare. 

Arbetet med att lyfta fritidshemmen inleddes under 2014 
och fortsätter under 2015. En fortbildningsdag för all fri-
tidshemspersonal med inriktning på kvallitetsarbete och 
Skolverkets nya Allmänna råd för fritidshem genomfördes 
i mars. Fritidshemsnätverket kommer också att ta fram 
en verksamhetsplan för fritidshemmen i Ystads kommun. 
Samarbete med föreningar är ett område att utveckla. Lik-
värdigheten kommer att ses över t ex genom att försöka 
minska skillnader i resurser och förutsättningar mellan 
olika fritidshem i kommunen.

Kommunen ansökte och kom med i projektet Läslyftet, 
dock inte i den omfattning vi hoppats vilket gör att vi sat-
sar framförallt på elever i F-3. Läslyftet syftar till att öka 
elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka 
och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet bygger 
på kollegialt lärande.

I april ansökte Ystads kommun om att få delta i en fem-
årig (2014-2019) försöksverksamhet med övningsskolor 
och övningsförskolor som pågår vid lärarutbildningen 
på Malmö högskola. Ca 140 enheter från 20 kommuner 
sökte till de 50 platser som erbjuds hösten 2015. I denna 
konkurrens har Ystads kommun beviljats delta med fyra 
enheter. Dessa är Svarte skola F-6, Edvinshemsskolan/Ed-
vinshusskolan F-3/4-6, Svarte förskola och Kosmos försko-
la. Försöksverksamheten är ett projekt som ska bidra till 
kvalitetsutveckling och ökat samarbete mellan högskolans 
lärarutbildning och kommunernas partnerskolor. 

Arbetet med att implementera det digitala verktyget HR-
kompetens för dokumentation av medarbetares utbild-
ning och behörighet är till 80 % genomfört. Med hjälp 
av verktyget kan konstateras att både lärar- och ämnes-
behörigheten i förvaltningen är mycket hög. Vid framtida 
rekryteringar kommer verktyget att utgöra en värdefull 
vägledning för det förvaltningsövergripande behovet. 

Två arbetsgrupper har tillsatts för att ta fram underlag för 
förskolornas och skolornas värdegrundsarbete samt för 
mottagandet av nyanlända barn och elever. Arbetsgrup-
pen för värdegrundsarbetet består av förskolechefer, rek-
torer och utbildningschefer. Arbetsgruppen för nyanlända 
består av förskolechefer, rektorer, representanter från 
Barn- och elevhälsan samt lärare och rektor från gymna-
siet. 

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för för-
sta tertialet uppgår till 168,0 mkr. Barn- och utbildnings-
nämnden uppvisar efter årets fyra första månader ett 
underskott mot budget motsvarande 11,7 mkr inklusive 
semesterlöneskuld. Avvikelse mot budget exklusive se-
mesterlöneskuld visar på ett överskott motsvarande 2,0 
mkr. 

Överskottet beror till en viss del på att för- och 
grundskoleområdena är extra försiktiga i sin användning 
av resurser så här tidigt på året. Ystad Arena har ett över-
skott på 1,0 mkr, vilket är en bidragande orsak till nämn-
dens överskott. Det finns ett överskott centralt som beror 
på att det är färre antal elever jämfört med budget, vilket 
innebär att det är mindre resurser utbetalt till kommunala 
och fristående skolenheter. 

Den ekonomiska utvecklingen för året är svår att upp-
skatta. Utvecklingen är beroende av flera faktorer men 
framförallt av hur för- och grundskoleområdena lyckas 
anpassa sina kostnader utifrån det förväntade barn- och 
elevantalet avseende hösten. Skol- och förskoleområdena 
har en periodiserad budget och till hösten har de lagt en 
budget med färre antal personal. Det råder en osäker-
het kring om alla skolor kommer att lyckas genomföra så 
stora förändringar.  

Den ekonomiska prognosen är att Barn- och utbildnings-
nämnden räknar med att verksamheternas nettokostna-
der hålls inom tilldelad ram.
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Framtid
I augusti är Ystad värd för NOCA, Nordiskt marinkadett-
möte, där 500 personer förväntas delta. På Norreportsko-
lan kommer seminarier att hållas samt att de även kom-
mer att fungera som kadetternas inkvartering. 

Uppförandet av A-hallen i Arenan innehållande evene-
mangsplan A med en publikkapacitet på cirka 2 500 

besökare varav minst 2 000 sittplatser är påbörjad. Slut-
besiktningen är beräknad till slutet av november och 
verksamhetsstart i den nya hallen är beräknad till januari 
2016. Samtidigt som A-hallen tas i bruk startar rivningen 
av gamla ÖP-hallen för att ge plats till framtida B-hallen. 

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande
Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

U
tb

ild
n

in
g

1 % befolkningsökning Surbrunnskolan ska vara klar 
till höstterminen 2018. 

Barn- och utbildningsnämnden 
för nämndsövergripande samtal 
om etablering av Surbrunns-
skolan samt äskat medel inför 
2016/2019.

        

Demokrati och delaktighet för 
alla

Kontinuerlig uppföljning av 
barns- och ungdomars utveck-
ling i ett helhetsperspektiv 
1-19 år.

En Barnchecklista är utarbetad 
av Ungdomsfullmäktige och 
överlämnas till kommunstyrel-
sen för beslut om antagande 
innan sommaren. 

        

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Utökad samverkan mellan 
grundskola-gymnasieskola, 
högskola och näringsliv.

Nämnden har begärt en re-
dovisning av hur arbetet med 
handlingsplanen för studie- och 
yrkesvägledning fortlöper.

       

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Möjliggöra för barn och unga 
att möta arbetsmarknaden. 

Nämnden har begärt en re-
dovisning av hur arbetet med 
handlingsplanen för studie- och 
yrkesvägledning fortlöper.

       

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

Grön flagg eller liknande ska 
gälla för 70 % av kommunens 
verksamheter. Öka samverkan 
med idéburna sektorn.             
Ta fram en handlingsplan för 
fritids- och föreningssektorn, 
klart våren 2016. Att förstärka 
möjlighet till spontanidrott och 
ökad fysisk aktivitet för alla 
åldrar.

Nämnden kommer att ta ställ-
ning till handlingsplanen i sep-
tember. Nämnden har träffat 
Skåneidrotten och representan-
ter för föreningarna för att öka 
samverkan med den idéburna 
sektorn.

       

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

Följer kommunens arbetsmiljö-
policy: Medarbetarna upplever 
att Ystads kommun erbjuder 
en stimulerande arbetsmiljö. 
Det råder en god arbetsmiljö 
vad gäller fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden. 
        

Vid vartannat möte återkopplas 
personalfrågor till nämnden.

        

Planeringsarbete pågår för en etablering av Surbrunnsskolan i befintliga lokaler. Arkitekter är inkopplade för att till-
sammans med förvaltningen undersöka förutsättningarna verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Nämnden informeras 
regelbundet.  
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Personal
I diagrammet ”frisknärvaro” nedan är frisknärvaro = ar-
betad tid i procent av möjlig total arbetstid. Tillsvidarean-
ställda heltid = årsarbetare.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Förskola 1 299 1 330 1 324 1 300
Förskoleklass 288 285 292 292
Grundskola 2 454 2 495 2 530 2 515
Fritidshem 1 134 1 166 1 069 1 180
Särskola 37 36 39 37
- varav egna elever i särskola 19 20 22 20

  
Besökare badanläggningar 86 339 62 012 150 000 180 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140430

Utfall
150430

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -0,1
Ledning och administration -14,5 -2,4 -7,9 -7,5 0,4
Barnomsorg och utbildning i ål-
dern 1-16 år -132,7 -153,3 -418,1 -419,9 -1,8
Forum Ystad  -6,3 - - - -
Fritidsverksamhet -8,5 -12,0 -38,5 -37,0 1,5
Summa -162,2 -168,0 -465,0 -465,0 -

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

IT-satsning, grundskolan -0,1 -1,0 -1,0 -
IT 1:1 0,0 -4,8 -4,8 -
Summa -0,1 -5,8 -5,8 -
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Kulturnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 1,2 1,1 3,6 3,6
Kostnader -10,8 -12,0 -31,9 -31,9
(varav kapitaltjänst) (-0,3) (-0,2) (-0,7) (-0,7)
Summa -9,6 -10,9 -28,3 -28,3

  

Verksamhet
Konstmuseet har under våren visat grupputställningen 
Varning för känsliga människor. Utställningens tema är 
livskriser och konstmuseet har haft ett flertal program-
punkter på temat. Utställningen har fått mycket uppmärk-
samhet i media och har varit en publik framgång. Ungdo-
mar i högstadium och gymnasium har erbjudits visningar 
av den samt ateljéarbete under ledning av konstmuseets 
pedagog. De yngre skolbarnen har erbjudits en workshop 
för tillverkning av ett eget kalejdoskop, som sedan har 
använts för att titta på utvalda verk i konstmuseets per-
manenta samling.

På biblioteket tar Skapande skolas Ordfångare åter 
alla förskole- och årskurs 1-elever till Ordpalatset och 
bibliotekarierna ger dem lånekort och bland annat en in-
teraktiv saga. Hemliga Bokslukarsällskapet för 9-13-åring-
ar träffas dessutom en gång i månaden och pratar om 
samt beskyddar nyutkomna böcker. Aktiviteterna är, lik-
som fredagsmys för hemmavarande föräldrar med små 
barn, mycket populära. 

På konstmuseet har tre välbesökta Kulturprat arrangerats i 
samarbete med Ystads Allehanda, allmänkulturen, Ystads 
konstförening och Film i Skåne. Tre filmer har också visats 
som söndagsmatinéer. Inventeringen av konstsamlingen 
har dessutom pågått under våren och är snart slutförd. 
För närvarande pågår registrering och värdering av dona-
tionen av Inger Ekdahl.

Stadsbiblioteket har haft välbesökta författarbesök och 
föreläsningar. Det har även arrangerats inspirationsträff 
för frivilliga läsombud för vårdtagare. Bokbussen har sökt 
upp asylsökande på deras boende och stadsbiblioteket 
har dessutom haft ett språkcafé med 25 deltagare. 

Utställningarna Dräktsilver – allmogens ”juveler” och 
Himmelskt vackert - vävnader från Österlen visas på Klos-
tret under hela året. Under våren ersattes Club Wiberg 
- vårt 60-tal i Ystad av Exponerat - foto och film av Lucas 
Gölén. Vävcaféet i refektoriet byttes mot utställningen 
Fragment av liv, berättelser från krigstiden. Korsvägen, 
träsniderier av Håkan Jansson visades i Klosterkyrkan. Det 
har dessutom arrangerats en rad föreläsningar och pro-
grampunkter under våren.

Ekonomi
Kulturnämnden uppvisar efter årets fyra första månader 

ett nollresultat exklusive semesterlöneskulden och ett 
underskott motsvarande 0,6 mkr inklusive semesterlöne-
skulden. Resultatet beror på högre kostnader på biblio-
teket i början på året, då färre inköp kommer att göras 
till hösten när nytt golv ska läggas. Även konstmuseet 
har gjort fler inköp under årets första månader, till följd 
av högre kostnader för en pågående utställning. Kost-
naderna för höstens utställning beräknas bli lägre, då 
konstmuseet har fått bidrag som ska täcka stora delar 
av kostnaderna för denna. Ett mindre underskott finns 
även på nämndsverksamheten på grund av inplanerade 
aktiviteter i början av mandatperioden.

Den ekonomiska prognosen är att verksamheterna klaras 
inom tilldelade resurser.

Framtid
Öppningen av Nationalmuseums utställning Slow Art, 
som skulle ha ägt rum på Ystads konstmuseum den 23 
maj, är framflyttad till mitten av juni eftersom innerglasta-
ket på tredje våningen ska bytas. 

Konstmuseet samarbetar med festivalen Street Art Öster-
len och visar i samband med denna en separat utställning 
av Carolina Falkholt. Utställningen öppnar den 4 juli. 

Gudrun Sjödén – 40 år av inspiration öppnar på Klostret 
den 31 maj och Ursprung - måleri av Ida Melin öppnar 
den 14 juni i Klosterkyrkan. Under hösten visas utställ-
ningen Bröd på Klostret och Violet Tengberg – måleri i 
Klosterkyrkan.

Bibliotekspersonalen planerar för golvläggning och om-
möblering för invånarnas framtida behov. En utredning 
om öppettider och programaktiviteter ska genomföras 
och bland annat utgöra underlag för den nya bibliotek-
splanen. Löderups bibliotek kommer att målas i juni och 
ha återinvigning i augusti. Projektmedel från Kulturrådet 
har sökts för Mät bokfantasin tillsammans varje dag! för 
läsfrämjande till förskolan.

Planeringen inför den stora europeiska musikarkeologi-
utställningen European Music Archeology Project (EMAP) 
som ska visas på Klostret 5 juni 2016 – 7 januari 2017 är 
i full gång. Samtidigt planeras det för Klostrets 750-års-
jubileum 2017. I nuläget formas en projektorganisation 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat 
jubileumsår.
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Sommaren kommer som vanligt att vara full av kulturak-
tiviteter i Ystads kommun. Fyra operauppsättningar, utö-
kad allsång i Norra Promenaden med välkända gästartis-
ter, sommarteatrar och musikfestivaler med mera tar plats 
i kommunen.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

K
u

lt
u

r

1 % befolkningsökning Ständigt hålla frågan 
gällande offentlig konstnärlig 
utsmyckning vid nybyggnation 
aktualiserad i och utanför kul-
turnämnden. Omvärldsanalys 
inom områden. Följa stadsgrup-
pens arbete.

Frågan är lyft i Stadsmiljögrup-
pen, där kulturchefen och 
konstmuseichefen deltar. Nära 
dialog med samhällsbyggnads-
nämnden. Goda argument 
hämtas från forskning. Stads-
miljögruppen kommer att 
föreslå en arbetsgrupp som ska 
arbeta med frågan.

        

Demokrati och delaktighet för 
alla

Kulturnämnden har gett biblio-
tekschefen i uppdrag att utreda 
öppethållande samt formulera 
en ny biblioteksplan.

Bibliotekschefen arbetar med 
utredningen under året och 
lämnar delrapport till kultur-
nämnden i oktober. Utredning-
en ska vara klar i januari 2016. 

        

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Fler kulturarrangemang för 
ungdomar.

Detta är ett ständigt pågående 
arbete för nämnden. En mu-
sikfestival kommer att hållas i 
Rådhusparken den 9 juni 2015. 
Planer finns på att festivalen 
ska bli årligen återkommande.

        

1 % befolkningsökning Inför kulturgaranti eller motsva-
rande på gymnasieskolan.

Genomföra musikfestival för 
ungdomar i juni 2015 i sam-
verkan med Sydgym. Samtal 
förs med Sydgym och Ystads 
riksteaterförening angående 
scenkonstutbud för gymnasie-
ungdomarna. Medel har äskats 
inför budget 2016 för att 
kunna införa kulturgaranti på 
gymnasiet.

        

1 % befolkningsökning Ökad samverkan med LoU 
och filmstrateg i YK samt Film 
i Skåne. Fortsatt samverkan 
med filmföreningar, till exempel 
Scalas vänner.

Skolbio har genomförts under 
våren. Planeringen inför BUFF 
under vecka 43 är i full gång. 
Pixel genomfördes i april. En 
filmsamverkansgrupp har star-
tas i samarbete med Scalas 
vänner, filmstrategen och Film 
i Skåne.

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Fortsatt samverkan med Ystads 
teater.

Konsertserien Nära startar med 
Nina Persson som gäst i sep-
tember. Samverkan kring besök 
av Shakespeare Globe Theatre 
på Ystads teater i augusti.

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Kulturgaranti i förskola 2015-
2030.

Utreda om bibliotekets aktivi-
teter för yngre barn ska föras 
in i kulturgarantin.

Kommentarer till bedömning som avviker från grönt
Rutiner och arbetsformer behöver tas fram för arbetet med offentlig utsmyckning. Detta arbete måste göras i samver-
kan mellan olika förvaltningar.
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Personal
Museichefen har lämnat sina arbetsuppgifter som verk-
samhetsledare och kommer under det kommande året 
att skriva en bok om arbetet på Klostret de senaste 25 
åren. Boken kommer att ges ut som en Ystadiana år 
2018. Rekrytering av ny museichef pågår. Kulturutveckla-
ren är långtidssjukskriven. Rekrytering av vikarie pågår. 
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Tillsvidareanställda heltid

2014 2015

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Utlånade medier totalt 193 748 63 664 195 000 194 000
Och per invånare 6,7 2,2 6,8 6,7
Antal betalande besökare, Ystads konstmuseum
Totalt antal besökare, Ystads konstmuseum

2 784
21 086

799
6 167 

3 800
30 000

3 800
30 000

Antal betalande besökare, Klostret 8 452 1 088 9 000 9 000
Totalt antal besökare, Klostret 23 766 5 263 26 000 26 000

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140430

Utfall
150430

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,1 -0,2 -0,5 -0,5 -
Ledning och administration -1,3 -1,3 -2,0 -2,0 -
Bibliotek och kulturverksamhet -8,2 -9,4 -25,8 -25,8 -
Summa -9,6 -10,9 -28,3 -28,3 -
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Gymnasienämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter - 6,1 14,9 14,9
Kostnader - -48,8 -138,1 -139,1
(varav kapitaltjänst) - - - -
Summa ( - ) -42,7 -123,2 -124,2

  

Verksamhet
Nämndens verksamhet vad gäller gymnasieverksamhet 
består 2015 i huvudsak av att köpa gymnasieplatser av 
Sydskånska gymnasieförbundet samt övriga kommunala 
och fristående anordnare av gymnasieskola och gymna-
siesärskola.

Forum Ystad har fått statsbidrag för Yrkesvux, Vuxlärling 
och utveckling av SFI. Yrkesinriktade utbildningar för vux-
na  sker främst i samarbete med gymnasieskolorna i Ystad 
och Simrishamn. Vux lärlingsutbildningar är till största de-
len förlagda på en arbetsplats och minst 70 % av utbild-
ningen genomförs där. Utveckling av SFI bidraget är till för 
att höja kvaliteten och öka individanpassningen av utbild-
ning i svenska för invandrare. Arbetsmarknadsavdelningen 
har kommit igång med satsningen mot ungdomsarbets-
lösheten. Arbetsmarknadsenheten är sammanhållande i 
det påbörjade samarbetet med Arbetsförmedlingen och 
kommunens förvaltningar och bolag med att arrangera 
Yrkesintroduktionsanställningar.  Överenskommelse finns 
tecknad inom vård och omsorg, och ett avtal är på gång 
för övriga verksamheter. Anställningen är en möjlighet för 
ungdomen att få ett första jobb i sitt CV, samt att komma 
in på arbetsmarknaden, om än tidsbegränsat under ett år.

Ekonomi
Gymnasienämndens nettokostnader uppgår till 42,7 mkr. 
Gymnasienämnden uppvisar efter årets fyra första måna-
der ett underskott motsvarande 1,6 mkr. 

Prognosen för gymnasienämnden visar på ett underskott 
på 1,0 mkr. Hela underskottet återfinns på arbetsmar-
kandsenheten. Underskottet beror bland annat på att 
satsningar mot ungdomsarbetslöshet i form av yrkesin-
troduktionsanställningar och nystartjobb inte är fullt ut 
finansierade och kostnaden för detta beräknas uppgå till 

1,8 mkr. Lions Hjälpen (gamla återbruket) som är nollbud-
geterad och som numera finns på Forum Ystad kommer 
få ett underskott då intäkter inte motsvarar verksamhe-
tens kostnader. 

Framtid
Gymnasieverksamheten, som är namngiven till Ystad 
gymnasium, planerar inför övergåendet av gymnasieverk-
samheten från Sydskånska gymnasieförbundet. Främst 
gäller detta IT och hur organisationen ska se ut den 1 ja-
nuari 2016, där elevernas val av program till hösten är 
avgörande.  

Regeringen har presenterat propositionen ”Ökad indivi-
danpassning – en effektivare SFI och vuxenutbildning”. 
Regeringens ambition är att utbildningen bättre ska an-
passas efter varje elevs individuella behov och förutsätt-
ningar. Detta förväntas i sin tur leda till förkortad sam-
manlagd studietid, ökad genomströmning och mindre 
risk för onödigt höga studieskulder. Forum Ystad kommer 
under det kommande året att aktivt arbeta utifrån propo-
sitionens intentioner. Efterfrågan på mer flexibla utbild-
ningar ökar, t.ex. distansutbildningar som kan bedrivas 
oberoende av tid och rum.

Även efterfrågan på yrkesutbildningar och 
lärlingsutbildningar för vuxna är efterfrågade och 
framgångsrika, och kan med fördel samordnas med 
utbildningen i gymnasieskolan. Regeringen har i vårbud-
geten även aviserat en satsning på traineejobb och ut-
bildningskontrakt för unga mellan 16 och 24 år. Dessa 
verksamheter är tänkta att påbörjas redan hösten 2015, 
för att utökas i större skala 2016.



G
ym

na
si

en
äm

nd

G
ym

na
si

en
äm

nd

51

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

U
tb

ild
n

in
g

1 % befolkningsökning Införa kulturgaranti eller mot-
svarande på gymnasieskolan.

Festivalen genomförs den 9 
juni i Rådhusparken. Artister 
är bla JohnDeSohn, Panetoz 
och elever från IMP. Festivalen 
arrangeras i samarbete med 
Sydgym och Radio Active.

        

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Arbetsmarknadsenheten är 
sammanhållande i det påbörja-
de samarbetet med AF med bla 
yrkesintroduktionsanställningar.

Nämnden följer redovisningen 
av gjorda insatser i förhållande 
till budget.

       

Personal
Lars-Inge Persson anställdes som utbildningschef för gym-
nasie- och vuxenutbildning från och med den 1 april. 

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140430

Utfall
150430

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Forum Ystad  - -7,5 -19,0 -20,0 -1,0
Gymnasiet - -35,2 -104,2 -104,2 -
Summa - -42,7 -123,2 -124,2 -1,0
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Myndighetsnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

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

*Endast politisk verksamhet
  
Verksamhet
Antalet inkommande lov och ärenden ökar, vilket indike-
rar ett ökat byggande. Under perioden inkom 237 ansö-
kan om bygglov, ett förhandsbesked samt 47 anmälan. 
Under perioden har 162 beslut fattats på delegation. Snit-
tiden från att ärendet varit komplett till att ärendet beslu-
tats och expedierats ut till medborgaren var tio arbetsda-
gar. Detta inkluderar de ärenden då remisser skickats ut 
eller ärendet varit på grannehörande. I 56 antal ärenden 
av de 162 begärdes komplettering. I snitt har det tagit 
tio arbetsdagar från att ansökan kom in till att begäran 
om komplettering skickats ut. Genomsnittstiden för sö-
kanden att återkomma med de handlingar som begärdes 
i kompletteringsbegäran är 14 dagar för perioden.

Antal slutliga slutbesked för bostäder för tertial 1 var åtta 
enbostadshus och två fritidshus. Som jämförelse kan ang-
es att det under perioden beviljades bygglov (både delega-
tion och nämnd) för tre flerbostadshus, 13 enbostadshus/
radhus och ett fritidshus. För perioden indikerar det en för 
låg nivå i förhållande till tillväxtmålet och ambitionen att 
främja 150 nya bostäder per år. Myndighetsnämnden har 
dock tagit fram en uppföljningsrutin som gör det möjligt 
att för fullmäktige, varje tertial, redovisa färdigställda 
bostäder.

Hemsidan har kompletterats med fler förslag till kontroll-
planer för olika typer av ärenden och en broschyr med 
information om installation av eldstad och rökkanal har 
tagits fram. Broschyren Information och råd för Staket, 
plank och murar har reviderats.

Strandskydd
Två samråd och inga dispensärenden under första ter-
tialet 2015. Nämnden har även i ett ärende valt att 
överklaga Mark och miljödomstolens beslut till Mark och 
miljööverdomstolen.

Trafik
I nämnden har sex lokala trafikföreskrifter och tre med-
borgarförslag varit uppe för beslut. Det har även varit 
brevkorrespondens med boende på regementet om för-
bud mot motorfordon.

Ekonomi
Prognosen för politisk verksamhet är -0,1 mkr och för 
bygglovsverksamheten + 0,1 mkr. Avvikelserna beror på 
högre arvodeskostnader och högre intäkter än budgete-
rat. Totalt visar myndighetsnämndens prognos på en bud-
get i balans för helåret. Jämförelser med tidigare år låter 
sig inte göras eftersom förvaltningsverksamheten med 
bygglovsenhet då låg under samhällsbyggnadsnämnden.

Framtid
Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt utifrån fast-
ställda mål och åtaganden. Särskilt positivt är att hand-
läggningstiderna för kompletta delegeringsärenden även 
fortsatt har korta handläggningstider. Ökat fokus läggs nu 
på hela bygglovsprocessen, från ankommet ärende till ex-
pedierat beslut och att även fortsättningsvis minska kom-
pletteringarna. En handlingsplan har tagits fram för att 
utveckla service och bemötande på avdelningen, parallellt 
med att det sker för hela samhällsbyggnadsförvaltningen. 
I det arbetet ingår en strukturerad klagomåls- och avvi-
kelsehantering samt utbildning i service och bemötande.

Under tertial 2 kommer tjänsten som bygglovschef att 
vara vakant. Under perioden kommer även en viss va-
kans att uppstå på byggnadsinspektörssidan, med efter-
följande introduktion av en ny inspektör. Det innebär en 
tillfällig risk för längre handläggningstider under tertial 2. 
Det innebär även att utvecklingsarbetet inom service och 
bemötande samt taxa och e-tjänster tillfälligt stannar upp 
för att fortsätta under tertial 3. Av den anledningen är 
prognosen för vissa mål att de endast delvis klaras under 
2015.

För kritiska mål, däribland kundnöjdhet, frisknärvaro och 
samordning av komplexa ärenden, tas handlingsplaner 
fram som kommer att genomföras under resterande del 
av året.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande
Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t

1 % befolkningsökning Nämnden ska främja och verka 
för det bostadspolitiska målet 
– 150 nya bostäder ska byggas 
under året. Nämnden ska klara 
5 veckors handläggningstid för 
100 % av delegationsärenden 
som är i enlighet med detalj-
plan och som är kompletta                  

På så vis får kommunfullmäk-
tige en tillförlitlig statistik som 
mäts på samma sätt för varje 
tertial som kan användas till 
att följa upp tillväxtmålet.                   
Genom en effektiv bygglovs-
process med korta handlägg-
ningstider och få komplette-
ringar främjas tillväxtmålet.

Demokrati och delaktighet för 
alla

80% av medborgarna som 
fått beslut i bygglovsärenden 
ska vara nöjda med service 
och bemötande. Nämnden ska 
verka för en utveckling mot 
digital handläggning och möj-
lighet för medborgare att söka 
bygglov via e-tjänst 

En effektiv och transparant 
bygglovsprocess som präglas 
av bra service och bemötande, 
kommer att tillgodose medbor-
garnas krav. Digitala tjänster 
för att få tillgång till handlingar 
främjar demokrati och delak-
tighet.

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Delta i en process för att sam-
verka över förvaltnings- och 
bolagsgränserna i komplexa 
företagsärenden.

Nytt arbetssätt främjar tillväxt-
målet och underlättar nya fö-
retagsetableringar samt tillväxt 
i befintliga företag. Det bidrar i 
sin tur till minskad ungdomsar-
betslöshet.

K
u

lt
u

r

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

Frisknärvaron ska öka och över-
stiga 97 % 

Satsning på frisknärvaro och 
kompetensplanering i individu-
ell utvecklingsplan främjar en 
god personalpolitik och ökar 
attraktionen för kommunen 
som arbetsgivare.

        

M
ilj

ö

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

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

När bebyggelse lokaliseras ska 
myndighetsnämnden pröva 
lämpligheten i markanvänd-
ningen och då ska miljömålet 
Levande sjöar och vattendrag 
beaktas.

Ek
o

n
o

m
i i

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

Nämnden ska ha en kostnads-
täckningsgrad på 70 % för 
bygglovsenheten – det innebär 
att verksamhetens kostnader 
till 70 % ska täckas av intäkter 
för lovverksamheten och att 
nämnden ska skattefinansiera 
en mycket god service och in-
formation.

Ett systematiskt arbete med 
kostnadstäckningsgrad, där 
intäkterna täcker kostnaderna 
för bygglovshanteringen, bi-
drar till en ekonomi i balans. 
Skattemedel kan användas 
till verksamheter som ska 
vara skattefinansierade istäl-
let för att subventionera den 
bygglovsprövning som bör av-
giftsfinansieras.
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Ett handlingsprogram för att utveckla service och be-
mötande samt hela bygglovsprocessen från ankommet 
ärende till expedierat beslut har tagits fram. Ett upplägg 
för utveckling av e-tjänst för bygglov samt införande av 
e-arkiv har även arbetats fram. Däremot innebär vakans 
på bygglovschefssidan under tertial 2 att allt fokus läggs 
på att klara ordinarie verksamhet. Det kan komma att 
innebära lite längre handläggningstider, men framförallt 
att delar av utvecklingsarbetet får skjutas framåt. Under 
tertial 3 förväntas en ny bygglovschef tillträda och då kan 
utvecklingsarbetet fortsätta enligt framtagna handlings-

planer och upplägg för e-tjänstutveckling. Det finns dock 
en risk att planerade åtgärder inte hinns med under 2015, 
och framförallt att de inte får effekt under detta verksam-
hetsår.

Personal
Frisknärvaron var i april 99,0 % och i genomsnitt för pe-
rioden 96,5 %. På grund av uppkomna vakanser under 
2015 förväntas bygglovshanteringen vad gäller handlägg-
ningstid och mängd att försämras under kvartal två och 
tre, 2015.
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Tillsvidareanställda heltid

2014 2015

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Antal bygglov 586 237 600 600
Antal samråd 177 62 200 200
Antal anmälan 57 47 50 100

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140430

Utfall
150430

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,1
Bygglovsverksamhet * -0,3 -2,6 -2,5 0,1
Summa -0,1 -0,5 -2,9 -2,9 -

* Tillhörde samhällsbyggnadsnämnden 

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

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

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 150,5 150,6 468,0 469,4
Kostnader -176,0 -176,2 -541,8 -541,8
(varav kapitaltjänst) (-34,0) (-38,7) (-119,4) (-114,3)
Summa -25,5 -25,6 -73,8 -72,4

  

Verksamhet
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Ystad 
har fortsatt under våren. Stadsbyggnadsavdelningen har 
förankrat förslagen till förändringar inför granskning och 
tagit fram förslag till granskningshandlingar. Inom projek-
tet fokus på byarna har avdelningen medverkat i genom-
förandet av beslutade åtgärder samt tagit fram riktlinjer 
och beslutskriterier. Ansökningsperioden för åtgärder un-
der 2015 pågår. Projektet besökscentrum för Kåseberga 
har inletts med bildandet av en arbetsgrupp och fram-
tagandet av projektdirektiv. Arbetsgruppen har påbörjat 
planeringen av projektinsatser. Avdelningen har också 
slutfört arbetet med en cykelstrategi och ett EU-projekt 
tillsammans med Bornholm. 

Inom detaljplaneringen har avdelningen prioriterat ut-
pekade planärenden. Dammhejdan har varit föremål för 
granskning. För Kokillen har granskningshandlingar ta-
gits fram. Planläggningen av den sista etappen för Väs-
tra Sjöstaden har fortsatt med framtagande av skisser för 
ny bebyggelse. Avdelningen har fått planuppdrag inom 
kvarteret Geijer, söder om Hedeskoga och i Kåseberga, i 
samtliga fall för bostadsändamål.

GIS-verksamheten har deltagit i olika uppdrag och arbets-
grupper, såsom fördjupad översiktsplan Ystad, vattenpla-
nen, riskhantering med flera. Möjligheter med GIS har 
förmedlats genom att verksamheten har tillgängliggjort 
geografisk information på kommunens hemsida genom 
en ny karttjänst. Inom kart- och mätsidan har uppdragen 
varit färre än vanligt under inledningen av året, men ökat 
under slutet av första tertialet. Beställningarna på utsätt-
ningar har ökat, likaså beställningarna av förrättningsför-
beredelser.

Fastighetsavdelningen har under året sålt två fastigheter 
på gamla sockerbruksområdet med följande köpeskilling:
Kontorsvägen 2, 1,5 mkr
Kontorsvägen 4, 1,7 mkr

Arbete pågår med att ta fram riktlinjer för både markan-
visningar och exploateringsavtal samt att exploaterings-
processen ses över.  Ett nytt mark- och bostadsförsörj-
ningsprogram ska påbörjas under 2015. För att kunna 
möta bland annat nya lagkrav, efterfrågan, tillväxtmål 
och andra krav och kunna arbeta mer med bostadsför-
sörjningen kommer fastighetsavdelningen att bilda en 
mark- och exploateringsenhet. Reservationsavtal har 

tecknats med två nya exploatörer som möjliggör byggna-
tion av sammanlagt 30 småhus. Ledig kommunal mark 
för exploatörer finns nu endast i Köpingebro. Intresset för 
fribyggartomterna är också stort och det finns endast en 
tomt ledig i Källesjö, en i Nybrostrand och en i Köpinge-
bro, samt strötomter i övriga byar.  

Försäljning av kvarvarande industrimark i Västra industri-
området pågår. Här återstår endast några få möjliga tom-
ter. Arbetet med att projektera, ta fram infrastruktur och 
färdigställa nya Öja industriområde har påbörjats under 
året och fortskrider enligt tidplan. Det kommer att råda 
brist på industrimark under 2015 och 2016.

Ombyggnaden av Industrigatan har färdigställts med ett 
högersvängsfält ut mot Dragongatan samt beläggning 
av ny asfalt. Arbetet med den nya renhållningsordningen 
pågår och beräknas börja gälla från april 2016. Under 
hösten 2014 togs ett nytt samdebiteringssystem i drift 
som även delvis är avfallsenhetens verksamhetssystem. 
Systemet fungerar inte tillfredsställande då det inte går 
att säkerställa att rätt information presenteras samt att 
det inte heller går att erbjuda några nya kunder matav-
fallshantering.  Omläggning av vattenledningar har skett 
längs Söllerödsgatan och Vänortsgatan.

Verksamhetsåret 2014 uppnådde kostenheten 17 % 
andel ekologiska livsmedel genom inköp gjorda i för-
skola och skolmåltider. Med dagens råvarukostnad är det 
svårare att ytterligare öka andelen ekologiska livsmedel. 
Kostenheten har i övrigt mycket hög kvalitet på inköp och 
levererade måltider till verksamheterna. Arbetet med ny 
upphandling av livsmedel pågår under året och planen är 
att kommunen har nya avtal i höst. 

Arbetet med servering av klimatsmarta måltider är en del 
av kostverksamhetens arbetssätt och det arbetas aktivt 
med personal, elever och pedagoger för att ytterligare 
minska matavfallet som är en viktig del av att vara kli-
matsmart. Målet att servera 30 portioner klimatsmarta 
måltider per år uppfylls med god marginal.
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I SYSAV:s mätning av matsvinn i medlemskommunerna 
ligger Ystads kostverksamhet lägre än genomsnittet. Tall-
rikssvinn SYSAV 7 %, Ystad 4 %, produktionssvinn SYSAV 
13 %, Ystad 13 %. Det är ett arbete som måste pågå 
aktivt för att ta tillvara på resurserna på bästa sätt och att 
öka förståelsen för matens värde.

Lokalvården levererar god kvalitet utifrån tilldelade resur-
ser. Produkterna som beställs från nya avtal med kem- och 
förbrukningsmaterial levereras via distributionscentralen 
vilket medför minskade transporter och samordningsvin-
ster.  

Ekonomi
Prognosen per 31 december 2015 visar på ett överskott 
med 1,4 mkr för samhällsbyggnadsnämnden.

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett överskott på 1,4 
mkr som förklaras av reavinsterna vid fastighetsförsälj-
ningarna på gamla sockerbruksområdet. Den milda vin-
tern har medfört att mer medel kan överföras till toppbe-
läggning och fastighetsunderhållet. Kart- och mätenheten 
prognostiseras med ett underskott på 0,1 mkr som hänför 
sig till färre antal husutsättningar och nybyggnadskartor. 
Stadsbyggnadsavdelningen täcker detta underskott i 
verksamheten. Avfallsenheten beräknas gå med 1,0 mkr 
i underskott och VA-enheten med 2,7 mkr i överskott. 
Överskottet på VA beror främst på införande av kompo-
nentavskrivningar som har lett till längre avskrivningstider.
Under-/överskottet kommer att minska/öka respektive en-
hets kortfristiga- och långfristiga skulder och kommer inte 
påverka resultatet. Övriga avdelningars prognoser visar på 
en budget i balans. 

Framtid
Nämnden fortsätter sitt arbete med hållbar tillväxt för 
Ystads kommun. För att klara av tillväxtmålen kommer 
nämnden att koncentrera resurser till verksamheter som 
arbetar med planering för bostadsproduktion, exploate-
ring och politiskt prioriterade investeringsprojekt. Paral-
lellt tas handlingsplaner fram som syftar till att göra till-
växten hållbar med avfallsplan, cykelplan och vattenplan i 
linje med kommunens miljöhandlingsprogram.

Den fördjupade översiktsplanen för Ystad ska ställas ut för 
granskning under sommaren. Därefter kommer inkomna 
yttranden att ställas samman i ett granskningsutlåtande. 

Planförslaget ska sedan överlämnas till fullmäktige för 
antagande. Glemmingebro är utsedd till nästa by som 
stadsbyggnadsavdelningen ska ta fram ett fokusprogram 
för. Arbetsgruppen för projektet besökscentrum för Kåse-
berga kommer att ta fram förslag för hur besökscentrat 
kan utformas och fungera. Arbetet kommer att ske i sam-
verkan med olika intressenter.
Inom detaljplaneringen kommer planerna för Damm-
hejdan och Kokillen att färdigställas och överlämnas för 
antagande. Planerna gör det möjligt att bygga 400 nya 
bostäder i centrala lägen i Ystad, något som efterfrågats. 

Avfallsenheten kommer att fortsätta att arbeta förebyg-
gande genom att arbeta efter EU:s avfallshierarki.

Inom de närmsta åren kommer ett antal exploaterings-
områden att färdigställas. Detta kommer medföra att tek-
niska avdelningen får mer ytor att underhålla och därmed 
ökade kostnader. För att ha en god standard i stadsmiljön 
på gator och grönområde är det viktigt att driftbudgeten 
anpassas till utbyggnaden av kommunen.
 
Tekniska avdelningen ser ett stort tryck på investerings-
projekt inom gatu- och stadsmiljö de kommande åren. 
För att kunna påbörja de mest prioriterade projekten har 
rekrytering av två tjänster skett, landskapsarkitekt och 
projektledare. Den mängd projekt som planeras kräver 
dock att bemanningen förstärks ytterligare. Arbetet med 
planeringen av VA på landsbygden kommer att påbörjas 
efter sommaren. På grund av att Trafikverket bygger om 
väg 19 under våren kommer arbetet med omläggning av 
matarledningen från Nedraby att genomföras. Under hös-
ten kommer stora delar av Västerleden att beläggas med 
ny asfalt och ett antal busshållplatser att tillgänglighetsan-
passas. Parkeringen på Oskarsgatan kommer att byggas.

Ystads kommun får besök av NOCA (nordiskt kadett 
möte) under några dagar i augusti då serviceavdelningen 
kommer ansvara för samtliga måltider till 350 kadetter 
och med en utökad städning på skolor och idrottsanlägg-
ningar. Stora delar av förvaltningen kommer att ställa upp 
för att arrangemanget ska bli lyckat. Det innebär även be-
tydande kostnader som kommer att täckas av avdelning-
arna, men även centralt av administrationen.
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Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande
Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t

1 % befolkningsökning Nämnden ska ta fram 7 
antagna/godkända detaljplaner 
och möjliggöra 150 nya bostä-
der per år under mandatperio-
den
Nämnden ska försälja  5 000 
m2 industrimark 2015 och för-
bereda för en försäljning av 15 
000 m2 2017 och framåt       
Nämnden ska utreda 
möjligheten med ett naturrum/
kulturrum i Kåseberga

Med ny planlagd mark för 
bostadsändamål, hög försälj-
ning av befintlig tomtmark och 
försäljning av resterande indu-
strimark, nyproduktion av indu-
strimark samt projektering av 
prioriterade investeringsprojekt 
kommer samhällsbyggnads-
nämnden bidra till att 1 % 
målet kan nås på sikt.

Demokrati och delaktighet för 
alla

Medborgarförslag ska besvaras 
inom tre månader

Samhällsbyggnadsnämnden 
hanterar de klart flesta med-
borgarförslagen. En bra hante-
ring och effektiv process främ-
jar den faktiska delaktigheten 
för medborgare.

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Delta i en process för att sam-
verka över förvaltnings- och 
bolagsgränserna i komplexa 
företagsärenden

Nytt arbetssätt främjar tillväxt-
målet och underlättar nya före-
tagsetableringar samt tillväxt i 
befintliga företag. Det bidrar i 
sin tur till minskad ungdomsar-
betslöshet.

K
u

lt
u

r

1 % befolkningsökning Vid planerad nybyggnation i 
nämndens regi ska möjlighe-
ten till konstnärlig utsmyck-
ning beaktas

Kommunfullmäktige har beslu-
tat om ett processmål där 1 % 
av investeringarna ska avsättas 
för utsmyckning under plan-
perioden. Samhällsbyggnads-
nämnden bidrar genom att i 
lämpliga projekt avsätta 1 % 
för utsmyckning.

        

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Nämnden ska arbeta med för-
bättrad service och bemötande 
inom förvaltningens verksam-
hetsområden

Genom väl fungerande klago-
måls- och avvikelsehantering 
samt förbättrad service och 
bemötande utvecklas samhälls-
byggnadsnämndens kvalitet 
gentemot de vi är till för. Sys-
tematiken i arbetet bidrar till 
utveckling av kvalitetsbedöm-
ningar i verksamheten.

        

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

Frisknärvaron ska öka och 
överstiga 97 % 

Satsning på frisknärvaro och 
kompetensplanering i individu-
ell utvecklingsplan främjar en 
god personalpolitik och ökar 
attraktionen för kommunen 
som arbetsgivare.
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1 % befolkningstillväxt och 
Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Tillhandahålla fastigheter, mat 
och lokalvård som tillgodoser 
skolans och omsorgens behov 
och måluppfyllelse samt främ-
jar kommunens ekonomiska 
och miljömässiga mål

Genom att ta fram nytt system 
för pris och avtal, förbättra 
dialogen med beställarna, 
dokumentera överenskom-
melser samt standardisera 
nybyggnation och underhåll 
bidrar nämnden till att de an-
dra nämnderna klarar sina mål 
samtidigt som kommunens 
ekonomiska och miljömässiga 
mål främjas.

M
lij

ö

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Utbyggnad av avloppsnätet, 
reningsverk och vattenverk ska 
ske planenligt  

Investeringsprojekten nytt 
vatten- och avloppsreningsverk 
bidrar till att skapa långsiktiga 
förutsättningar för hållbar till-
växt i kommunen. Befolknings-
målet kan klaras samtidigt som 
belastningen på miljön mins-
kar. De stora projekten bidrar 
även med att öka arbetstillfäl-
lena i kommunen.

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Under 2015 ska en policy för 
hållbar matutveckling tas fram 
som säkrar både 25 % eko-
logiska varor och en utpekad 
andel närproducerade/klimats-
marta produkter

Arbetet med en policy för 
hållbar matutveckling kom-
mer att utveckla kvaliteten och 
standarden på kommunens 
kost utifrån medborgarnas för-
väntan på en hög andel eko-
logiska samt närproducerade 
och klimatsmarta livsmedel.

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

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

Det fortsatta arbetet med fos-
silfri uppvärmning kommer 
att bidra till begränsad klimat-
påverkan, vattenplanen till 
levande sjöar och vattendrag 
samt minskad övergödning, 
cykelplanen kan komma att 
bidra till ökat cyklande med 
begränsad klimatpåverkan och 
förbättrad folkhälsa som följd. 
Sammantaget bidrar det på ett 
avgörande sätt till att genom-
föra kommunens miljöhand-
lingsprogram.

Ek
o

n
o

m
i i

 b
al

an
s

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

Målsättningen är att planerade 
investeringar ska utföras 
enligt plan och 100 % 
vara upparbetat/genomfört      
Minska kostnader för upp-
handling och inköp

Med planerade förstärkningar 
under året kommer nämndens 
förmåga att genomföra priori-
terade investeringsprojekt att 
förbättras. Målsättningen att 
upparbeta 100 % planerade 
investeringar kommer inte att 
klaras. Med kontorsmaterial 
genom distributionscentral 
kommer resurser att sparas 
för kommunen och en central 
upphandlare kommer att spara 
resurser och minska kostnader 
för inköp på förvaltningen.

Måluppfyllelse forts

Övergripande mål Åtagande
Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015
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Kommentarer till bedömning som avviker från grönt
För perioden är det tre åtaganden som nämnden inte 
klarar: det är att hantera medborgarförslag på tre må-
nader samt en frisknärvaro på 97% samt att planerade 
investeringar genomförs till 100%. För båda målen har 
ett arbetssätt och handlingsplaner tagits fram för att klara 
nämndens åtaganden.

Under det första tertialet har många eftersläpande med-
borgarförslag från 2014 hanterats, varpå de inkommande 
inte har klarats av på tre månader. När de flesta nu är han-
terade från 2014 förbättras möjligheten under resterande 
år att klara åtagandet.

Nämnden kommer inte att klara åtagandet med 97 % 
frisknärvaro. Nämnden bidrar dock med att kompetens-
planera för samtliga medarbetare i utvecklingssamtalet. 
Under våren 2015 har även sjuktalen analyserats med 
avseende på orsaker på olika avdelningar och enheter. 
En metodik med avdelningsspecifika handlingsplaner har 
tagits fram i dialog med facken och kommer att genom-
föras under tertial 2. Det ska förhoppningsvis leda till en 
förbättrad frisknärvaro under resterande del av året. 

Investeringsuppföljningen visar en prognos på att 83 % 
av budgeten kommer förbrukas. Planerad förstärkning av 
projektledare och landskapsarkitekt kommer bidra till att 
nå en högre genomförande grad.

Personal
Frisknärvaron var för perioden jan-april 2015, 93,1% 
motsvarande period 2014 var den 93,2%.

VA-enheten har under året förstärkts med en elektriker 
som kommer att vara placerad på Nedraby vattenverk. 
Rekryteringen av en landskapsarkitekt och projektleda-
re till tekniska avdelningen har skett och blir helt klara 
under maj. Parkenheten har förstärkts med två stycken 
parkanläggare. En av tjänsterna har tillsatts efter pen-
sionsavgång. 

Serviceavdelningen arbetar aktivt med god arbetsmiljö 
och rimlig arbetsbelastning för att motverka ohälsa hos 
personalen. Det är viktigt med sunda och friska arbets-
platser med arbetsglädje och närvarande ledare i arbetet.
Rehabiliteringsarbetet ska fortlöpa i den takt den anställ-
de klarar av med tanke på sina besvär. Det nära samar-
betet med sjukvården och försäkringskassan som funnits 
hittills har blivit allt svårare att följa då parterna drabbats 
av längre handläggningstider på grund av sjukskrivningar 
i sina verksamheter som i sin tur påverkar rehabiliterings-
kedjan och individens möjlighet för återgång i arbete.

Rekrytering av utbildad personal till köken är allt svårare, 
speciellt kockar med god erfarenhet av högkvalitativ mat-
lagning, ledarskap och specialkost. 
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2014 2015

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Fastighetsavdelning
Fastighetsunderhåll 184 * 140 155
Mediaförsörjning (kr/kvm) 146 * 146 146
Mark- plan- och exploatering
Påbörjade villor/radhus 26 5 15 15
Försåld industrimark, kvm 4 000 0 15 000 7 000
Påbörjade bo/hyresrätter 8 0 50 87
Stadsbyggnad
Antal antagna/godkända detaljplan 6 2 7 7
Antal godkända översiktsplaner/fördjupade 1 - 1 1



Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd

60

Antal pågående detaljplaner 28 29 25 25
Antal program 0 1 1 1
Antal förrättningsförberedelser 8 1 10 10
Antal husutsättningar 74 14 50 50
Antal grundkartor 8 2 7 7
Antal nybyggnadskartor 74 29* 70 70
* varav 11 st enkla
Avfallsverksamhet
Mängd brännbart hushållsavfall, ton 7 085 * 6 900 6 900
Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv 248 * 242 242
Mängd matavfall, ton 1 057 * 1 100 1 100
VA-verksamhet
Antal kbm prod. vatten 2 689 335 * 2 800 000 2 8000 000
Antal kbm sålt vatten - * 2 200 000 2 200 000
Serviceavdelningen
Antal portioner, skola, förskola (lunch) 588 835 * 662 500 600 000
Antal portioner, äldreomsorg, lunch pensionärer 32 386 * 25 000 25 000

Antal portioner, äldreomsorg,  matdistribution 40 605 * 44 000 44 000
Inköp av ekologiska livsmedel i % 17 % * 25 % 17 %
mot totala livsmedelsbudgeten
för- och grundskola
* Redovisas i årsbokslutet

Driftredovisning, mkr

Verksamhet Utfall
140430

Utfall
150430

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politisk verksamhet -0,2 -0,3 -0,8 -0,8 -
Administration och utveckling -5,8 -4,0 -7,4 -7,4 -
Fastighetsavdelning -1,9 -3,7 -5,5 -4,1 1,4
IT-avdelning 0,1 - - - -
Stadsbyggnad -2,4 -1,5 -5,9 -5,9 -
Teknisk avdelning-trafik 1,1 0,7 3,9 3,7 -0,2
Teknisk avd – gata och park -14,1 -14,5 -52,2 -52,0 0,2
Avfalls-enhet - - - - -
VA-enhet - - - - -
Serviceavdelning -2,3 -2,3 -5,9 -5,9 -
Summa -25,5 -25,6 -73,8 -72,4 1,4

Verksamhetsmått forts

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150430

Budget
2015

Prognos
2015
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Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -1,1 -6,4 -9,4 -3,0
Ystads Arena -35,3 -105,0 -143,4 -38,4

Utbyggnadsbehov Ystads ARV -27,8 -57,0 -99,0 -42,0
VA-utbyggnad - -10,0 -0,5 9,5
Övriga investeringar -24,4 -50,9 -83,6 -32,7
Summa -88,6 -229,3* -335,9 -106,6

*Kompletteringsbudgeten är ej beslutad av kommunfull-
mäktige, men hänsyn är tagen i prognosen efter kom-
munstyrelsen förslag (173,1 mkr)

Investeringsredovisning flerårsprojekt, mkr

Projekt Utfall totalt 
t o m 150430

Budget
totalt

Prognos
totalt

Avvikelse
progn/budg

Energieffektivisering -31,6 -44,5 -44,5 -
Köpingebro skola, tillbyggnad -36,3 -38,0 -38,0 -
Ystad Arena -367,7 -505,0 -505,0 -
Ystads framtida vattenförsörjning -190,9 -215,0 -210,0 5,0
Utbyggnadsbehov Ystads ARV -55,0 -185,5 -185,5 -
VA-utbyggnad - -55,0 -55,0 -

• Byggnationen av de nya hallarna till Ystad Arena på-
går. Tidsplanen och slutkostnadsprognosen följs. Nya 
A-hallen beräknas vara i drift i januari 2016 och B-
hallen beräknas vara klart till sista kvartalet 2016.

• På Löderupsgårdens äldreboende pågår ombyggnad 
av avdelning Solrosen. Bland annat kommer våtut-
rymmena anpassas till den nya tillgänglighetsstan-
darden. Investeringen redovisas under övriga investe-
ringar. Den totala budgeten är på 4,4 mkr.

• Energieffektivisering av värme och ventilation kom-
mer i år ske på Biblioteket Ystad, Konstmuseet och 
Ängaskolan. Även en fortsättning på Erici förskola 
kommer ske under året med etapp 2.

• Sista delen av ombyggnaden av Nedraby vattenverk, 
etapp 3b, pågår. Det nya pumphuset är klart för att 
tas i drift och förbesiktningen är gjord. Arbetet med 
de yttre distributionsledningarna in mot Ystad pågår. 

• Arbetet med ombyggnationen av Ystads reningsverk 
pågår och båda sedimenteringsbassängerna samt 
den nya biologiska behandlingen är klara och prov-
tryckta. Under maj kommer samordnad funktionstest 
att ske. 
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Socialnämnd

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140430

Utfall 
150430

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 58,3 60,1 86,6 185,5
Kostnader -236,5 -254,6 -631,2 -741,3
(varav kapitaltjänst) (-0,5) (-0,5) (-1,6) (-1,7)
Summa -178,2 -194,4 -544,6 -555,8

Verksamhet
Inom särskilt boende för äldre har vårdtyngden ökat kring 
enskilda individer med resultatet att bemanningen tillfäl-
ligt förstärkts. Antalet personer som erhållit demensdiag-
nos på somatiska boendeplatser har ökat. Detta påver-
kar bemanning, kompetens, miljö och säkerhetsaspekter. 
Nämnden har fortfarande ledig kapacitet inom särskilt 
boende. 

Anbudstiden för Vigavägen har gått ut och en utvärdering 
har påbörjats. Förhandling med nuvarande entreprenör 
gällande inventarierna har påbörjats. Uppgörelse mellan 
Peab och kommunen avseende tilläggsbeställningar för 
Väderlekens boende diskuteras.

Under våren planeras en översyn av korttidsboende för 
barn i syfte att öka upp beläggningsgraden på boendena. 
Under 2014 avslutade en kommun 10 placeringar samti-
digt har kommunens egna placeringar ökat. Den dagliga 
verksamheten hade i dagarna en workshop som syftade 
till att starta upp ett antal identifierade utvecklingsmål.

Den öppna verksamheten inom IFO har under mars flyt-
tat in i nya lokaler. Investeringen av ombyggnationen av 
Nektarinens förskola till boende för ensamkommande 
barn kommer att behandlas av kommunfullmäktige innan 
sommaren. Antalet anmälningar gällande barn och unga 
samt vuxnas missbruk är fortsatt högt.

Ekonomi
Prognosen för Social Omsorg visar på ett underskott med 
11,2 mkr.

Gemensam verksamhet prognostiserar ett underskott 
med 0,6 mkr. Största delen beror på en beräknad kostnad 
för semesterlöneskulden med 1,0 mkr. Överskott finns 
inom utvecklingsmedel. 

Entreprenadverksamheten prognostiserar ett överskott 
med 0,5 mkr som beror på ny upphandling av Vigavägens 
särskilda boende.

Avdelningen Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri, (FOS) 
prognostiserar ett underskott med 7,4 mkr. Största un-
derskotten återfinns i verksamheterna personlig assistans 
och externa placeringar. Underskott finns även inom kort-
tidsboende för barn och unga där kommunens andel av 
belagda dygn har ökat. Verksamheter som redovisar över-

skott är Socialpsykiatri och enhetsgemensamma verksam-
heter.

Avdelningen Individ och familjeomsorg (IFO) prognostise-
rar ett underskott med 5,3 mkr. Kostnaderna för vuxna 
missbrukare, barn och unga, familjehem och öppna in-
satser beräknas sammantaget till ett underskott med 7,4 
mkr. Flera barn placerades under hösten 2014 och väntas 
kvarstå hela 2015. Prognosen för försörjningsstöd är en 
budget i balans, men en viss ökning av antalet hushåll kan 
märkas. Verksamheter som beräknas redovisa överskott är 
träning och sysselsättning, administration och handlägg-
ning samt övrig IFO-verksamhet.

Prognosen för Vård och Omsorg visar på ett överskott 
med 0,1 mkr. Den försämrade prognosen beror främst 
på ökade personalkostnader inom verksamheten för sär-
skilda boende. Även inom korttidsverksamheten har per-
sonalkostnaderna ökat. Verksamheter som prognostiserar 
överskott är hemtjänst, dagverksamhet, resursenheten 
och enhetsgemensamma verksamheter.

Avdelningen Hälsa och Stöd prognostiserar ett överskott 
med 1,4 mkr. Sjuksköterskeverksamheten och rehabtea-
met redovisar tillsammans ett överskott med 1,4 mkr. 
Även verksamheterna för bostadsanpassningsbidrag, 
vårdplaneringsteam och enhetsgemensamt prognostise-
rar ett överskott. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel 
beräknas överskrida budget med 1,0 mkr.

Framtid
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet håller nu på att pre-
senteras runt om i Skåne. Planen är att utvecklingsavtalet 
ska träda i kraft 2016. Alla konsekvenser av ett nytt avtal 
är inte helt klara. Kommunen befarar dock ökade kostna-
der utan skatteväxling. Samtidigt finns ett förslag om att 
korta ner tiden för vårdplaneringen av utskrivningsklara 
patienter samt att vårdplanering ska kunna ske alla dagar 
i veckan. 

Planering för nya äldreboendeplatser inleds med att se 
över möjligheterna att bygga till ett av de befintliga min-
dre äldreboendena till en rimlig kostnad. Privata exploa-
törer har visat intresse för att bygga och förvalta dels LSS 
boenden, dels äldreboenden. 

Inom vård och omsorg kommer två hemtjänstområden 
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prova på att genomföra gemensam arbetsplanering i syfte 
att kvalitetssäkra stödet till brukarna. Implementeringen 
av planeringsverktyget Laps Care pågår och kommer nu 
att införas på särskilt boende. Avdelningen kommer till-
sammans med Kultur och utbildningsförvaltningen starta 
upp utvecklingsprojektet ”Kultur för äldre”. Planeringen 
gällande öppnande av seniorernas hus har påbörjats, li-
kaså för hemtjänstens hus.

Personalfrågorna generellt inom social omsorg kommer 
fortsatt att stå högt på agendan, då verksamheten bygger 
på att det finns tillgänglig personal med rätt kompetens 
för uppdragen. En bra personalplanering är viktig med 
tanke på att verksamhet bedrivs 24 timmar om dygnet 
365 dagar om året. 

En resursfördelningsmodell inom FOS verksamheter samt 
särskilt boende för äldre håller på att utarbetas.

Måluppfyllelse

Övergripande mål Åtagande
Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Ti
llv

äx
t

1 % befolkningsökning Medverka till att medbor-
garnas olika behov av spe-
cialanpassade bostäder kan 
tillgodoses

Samverkan med berörda in-
tressenter.

Ungdomsarbetslösheten ska 
minska

Främja ungdomars möjlighet 
att komma ut i arbetslivet

Yrkesintroduktion
10 personer, praktikerbju-
dande för ungdomar med 
utländsk bakgrund.

K
u

lt
u

r

Demokrati och delaktighet för 
alla

Erbjuda kulturupplevelser inom 
Social Omsorgsverksamheter

Vård och Omsorg har inlett 
ett samarbete med Kultur och 
Utbildning för att ta fram ett 
koncept med olika kulturupp-
levelser i ”Kultur för äldre”. 
Framtagandet av kulturga-
rantier är ett fortsatt arbete 
framåt.

U
tb

ild
-

n
in

g

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Stärka och säkra personalför-
sörjning och kompetensen

Traineeprogram för sjukskö-
terskor, enhetschefer ska tas 
fram. Utbildningsprogram tas 
fram för att höja utbildningsni-
vån inom VoO och FoS.
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V
år
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Demokrati och delaktighet för 
alla

Individens delaktighet och 
inflytande ska stärkas

Påbörjat granskningar av 
utredningar och genomför-
andeplaner inom respektive 
avdelningar.

Stärka den interna samverkan. Aktuell information ska finnas 
om verksamheter och ansva-
riga nyckelpersoner. Mäts ge-
nom enkät via webben.

Utveckla stödet till anhöriga Genomgång av arbetssätt och 
framtagande av processbe-
skrivningar. Mäts genom antal 
upprättade processbeskriv-
ningar.

Kvalitetsutveckling och kvali-
tetsbedömning ska införas

Att individen får rätt stödin-
satser

Arbetssättet med kontakt-
personal ska stärkas inom 
samtliga verksamheter genom 
fortlöpande utbildning och 
information.

Stärka den enskildes självstän-
dighet

Ta fram beslutsunderlag om 
hur det förebyggande arbetet 
kan utvecklas per avdelning.

Stärka och säkra kommunens 
framtida behov av verksamhet 
inom vård och omsorg

Revidering av befintlig äldre-
omsorgsplan.

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

För att möta medborgarnas 
och brukarnas behov

Framtagande av kompetens-
utvecklingsplan för att möta 
framtida behov.

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

Stärka och säkra kvinnojours-
verksamheten

Ökat ekonomiskt stöd 2015.

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

Värna om miljön och folkhäl-
san

Verka för att 25 % av maten 
på våra boenden ska vara 
ekologiska och att matsedeln 
speglar årstidernas växlingar.

Ek
o

n
o

m
i 

i b
al

an
s Ystads verksamheter ska vara 

kostnadseffektiva och ekono-
min ska vara i balans

Uppnå en kostnadseffektiv 
verksamhet i enlighet med gäl-
lande lagstiftning inom befint-
lig budgetram

Kontinuerlig uppföljning av 
verksamhet och budget må-
nadsvis.

Måluppfyllelse forts

Övergripande mål Åtagande
Nämndens bidrag för att 
uppnå strategiska mål och 
processmål

Bedöm-
ning
2015

Kommentarer till bedömning som avviker från grönt
För att nå målen krävs ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under planperioden.

M
ilj

ö
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Personal

Den genomsnittliga frisknärvaron första tertialet är 91,1 
% och kan jämföras med 92,5 % 2014. Ingen större 
förändring har skett av antalet tillsvidareanställda.

Verksamhetsmått

Verksamhet Utfall
141231

Utfall
150430

Budget
2015

Prognos
2015

LSS-verksamhet
Gruppboende LSS
-Antal helårsplatser 73 82 82 82
Korttidsboende
-Antal helårsplatser
Vuxna 1,5 3 3 3
Barn o unga 8,4 10 10 10
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning Ingen mätning >80 % Ingen Mätning

Individ och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd 376 215 360 360
Antal vårddygn i hem för vård eller boende
- vuxna 4 087 1 222 2 000 4 000
- Barn 2 621 1 242 2 850 2 500
Antal vårddygn i familjehem 10 843 5 502 10 800 12 500
Minst andel nöjda i brukarenkät Ingen mätning Pågår > 80 % >80 %

Vård och Omsorg
Särskilt boende äldreomsorg
- antal helårsplatser 311 310 310 310
Korttidsplatser
- Antal helårsplatser 28,75 20 20 20
Främmande vårdhem
- Antal helårsplatser 1 1 1 1,5
Antal besök dagverksamhet (beläggning 80 %)
Vård och Omsorg 6 345 2 022 6 960 6 300
Minst andel nöjda i brukarenkät 83 % Mätning i höst > 80 % > 80 %

Hälsa och stöd
Minst andel nöjda i brukarenkät 96,8 % Mätning i höst > 80 % >80 %
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Verksamhet Utfall
140430

Utfall
150430

Budget 
2015

Prognos
2015

Avvikelse 
progn/budg

Politik -0,3 -0,4 -1,2 -1,1 0,1
Gemensam verksamhet -18,0 -18,4 -25,5 -26,2 -0,7
Entreprenad -6,6 -6,9 -20,6 -20,1 0,5
Funktionsnedsatta och social-
psykiatri -33,8 -38,8 -109,3 -116,7 -7,4
Individ och Familjeomsorg -20,9 -25,7 -65,8 -71,1 -5,3
Vård och Omsorg -83,7 -85,9 -261,1 -261,0 0,1
Hälsa och stöd -14,9 -18,3 -61,1 -59,6 1,5
Summa -178,2 194,4 -544,6 -555,8 -11,2

Investeringsredovisning, mkr

Projekt Utfall totalt 
t o m 150430

Budget
totalt

Prognos
totalt

Avvikelse
progn/budg

Trygghetslarm - -1,0 -1,0 -
Nytt äldreboende, projektering - -2,0 -1,0 1,0

Nämndsinvesteringar
Vigs Ängar, badkar -0,1 - -0,1 -0,1
Norregatans familjecenter, larm -0,4 - -0,4 -0,4
Rum Blekegatan - - -0,3 -0,3
Möbler, diverse - - -0,2 -0,2
Skåpbil Polstjärnan - - -0,1 -0,1
Möbler Svarte särskilda boende - - -0,1 -0,1
IT-verksamhet - - -0,3 -0,3
Summa 0,5 3,0 3,5 -0,5

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 3,0 mkr. 
Av de medel som är budgeterade för projektering av nytt 
äldreboende beräknas 1,0 mkr användas under året och 
resten under 2016. Utrymmet för nämndsinvesteringar 
uppgår till 1,5 mkr och beräknas förbrukas fullt ut.

Driftredovisning, mkr



Fi
na

ns
ie

rin
g 

oc
h 

ko
m

m
un

ge
m

en
sa

m
 v

er
ks

am
he

t

MB

Fi
na

ns
ie

rin
g 

oc
h 

ko
m

m
un

ge
m

en
sa

m
 v

er
ks

am
he

t

67

Finansiering och kommungemensam verksamhet

Resultaträkning, mkr

Ekonomi Utfall
140331

Utfall 
150331

Budget
2015

Prognos
2015

Intäkter 531,0 562,3 1 730,7 1 727,2
Kostnader -101,0 -106,1 -402,8 -395,4
(varav kapitaltjänst) (-0,1) (-0,1) (-16,3) (-16,3)
Summa 430,0 456,2 1 327,9 1 331,8

Ekonomi
Inom Finansiering och Kommungemensam verksamhet 
beräknas en positiv avvikelse mot budget med 3,9 mkr.

Skatteintäkter: Skatteintäkter är beräknat efter cirku-
lär 15:15 från Sveriges Kommuner och Landsting daterat 
2015-04-29 och har ett underskott med 13,1 mkr.

Pensionskostnader: Årets kostnader för pensioner 
förväntas ge en negativ avvikelse på 2,3 mkr.

Personalförsäkringar: AFA Försäkring har beslutat 
att betala tillbaka premierna för de kollektivavtalade för-
säkringarna AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen gäl-
lande året 2004, vilket ger ett överskott med 9,5 mkr.

Finansnetto: Finansnettot förväntas bli 9,7 mkr bättre 
än budget. 
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