
Verksamhetsberättelse
Samhällsbyggnad

2013 



När det är dags att författa årets verksamhetsberättelse går jag igenom årets 

händelser, bläddrar bland tidningsklipp och reflekterar. En trend blir då tydlig: 

Vi blir bättre hela tiden. 

Det är vår ständiga målsättning och därför blir jag såklart glad av den upp-

skattning som jag upplever att vi får från både kommuninvånare och vår  

omvärld. Kvittona på att vi gör bra saker är flera. 

Projektet Samordnad varudistribution har gett eko bland Sveriges kommuner. 

Idag har vi samordnat livsmedelstransporterna till 124 verksamheter med ökad 

effektivitet och klimatnytta som resultat. Pricken över i:et är en finalplats i 

PostNord Logistics Award. 

Avfallshanteringen får väldigt bra betyg av kommuninvånarna. Hela 91 procent 

är mycket eller ganska nöjda med hämtningen av avfall enligt 2013 års invåna-

renkät ”Kritik på teknik”. 

De senaste åren har företagsklimatet blivit betydligt bättre på flera punkter 

enligt Svenskt näringsliv. Även detta är resultatet av ett medvetet arbete med 

att höja kvaliteten.

Förbättringen ligger ofta i det lilla. De små sakerna som förbättrar för med-

borgaren. Allt från att parkarbetare förgyller staden med vackra planteringar, 

till samlare för farligt avfall på flera ställen i kommunen, vilket förenklar för 

medborgaren att göra en insats för miljön. 

Detta är förstås bara bråkdelar av vad vi arbetar 

med. Bläddra gärna vidare så får du veta mer.

Slutligen vill jag lyfta fram alla duktiga med-

arbetare. Ni är den viktigaste kuggen i arbetet 

med att skapa ett vackrare och bättre Ystad. 

Kerstin Wulff 
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Årets händelser

Ystadsborna fick tycka till om framtiden
Under våren 2013 gick arbetet med den fördjupande 
översiktplanen för Ystad 2030 in i ett tidigt dialogskede 
och planenheten prövade ett nytt grepp för att nå sta-
dens invånare. I en lokal på Böckaregatan kallad Visions-
hörnan byggde planenheten upp en utställning för att 
stimulera dialog med allmänheten. Här fanns också mo-
dellen över staden där nya idéer till byggnation prövades. 
 Avdelningen höll i flera välbesökta workshops med 
politiker, tjänstemän, föreningar och framförallt allmän-
het. Syftet med lokalen var att komma närmare kom-
muninvånare och lättare kunna föra en dialog om hur de 
vill att staden ska se ut 2030. Lokalen hölls öppen under 
mars-maj och delades med Ledning och utveckling och 
Vision Ystad 2030 vilket var en lyckad kombination. 

Reviderat förslag på Köpingebros utveckling
Avdelningen har även arbetat mycket med den fördjupa-
de översiktsplanen för Köpingebro. Målet är att skapa en 
modern och aktiv bymiljö där befintliga och nya kvalite-
ter vävs ihop till en helhet och där stationen lyfts fram. 
Ett reviderat förslag har tagits fram under året och arbe-
tet har fokuserats dels på att klargöra framtida risker 
med översvämning längs Nybroån, dels på fördjupade 
studier av området vid stationsläget och skolan för att 
skapa en trygg skolväg och ett attraktivt centrum. Planen 
var utställd under oktober och november.  

Dialog med byarna
Fokus på byarna, som är ett nytt dialogprojekt mellan 
kommunen och representanter från byarna, har startats 
upp i Svarte under året. Syftet med projektet är att för 
en by i taget titta på vad som är bra, vad som är mindre 
bra och vad som kan utvecklas i byn, framförallt i den fy-
siska miljön. Tre byträffar anordnades i Svarte med cirka 
25-30 deltagare per tillfälle. Utöver byträffarna arrange-
rades också en speciell skolträff med årskurs 5 på Svarte-
skolan. Dialogen sammanfattades i ett fokusprogram 
som nu har antagits av kommunfullmäktige.

Detaljplan klar för Öja verksamhetsområde
Under året har arbetet med flera stora detaljplaner på-
gått, däribland detaljplan för Öja verksamhetsområde. 
Planen möjliggör en utbyggnad av verksamhetsområdet  
i Öja mot nordöst och mycket arbete har lagts ned på att 
göra en detaljplan som skapar ett attraktivt område för 
företag att etablera sig i Ystad.
 Planenheten arbetar för närvarande med 24 detalj-
planärenden. En av dessa är för ”Balkåkra Strädden”  
som möjliggör cirka 200 nya bostäder i den västra delen 
av Svarte. I samband med denna har man även haft två 
samrådsmöten och planer har varit på utställning.
 Under perioden har tio detaljplaner antagits eller  
godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden: 
– Östra Förstaden 2:1, parkering vid Åvalla, Oskarsg.
– Sandskogen 2:8 m fl, utbyggnad av Saltsjöbaden 
– Köpingebro 6:84 m fl, utbyggnad Köpingebro skola
– Del av Hamnen 2:3 m fl, stationsområdet B & B
– Kåseberga 14:71, hotell m m
– Öja 16:17, utökning av Öja verksamhetsområde
– Edvinshem 2.1, utbyggnad av reningsverket
– Svarvaren 2, flerbostadshus, kontor m m vid Frid-  
 hemsgatan- Herrestadsgatan
– Niklas 3, möjliggöra försäljning av Erik XIV-huset   
 och möjliggöra viss ny bebyggelse
– Lichton 1 m fl, flerbostadshus vid Västerleden-Karl   
 XII:s gata

Fler bygglov och korta handläggningstider
Under året behandlades 575 bygglovsärenden, vilket är 
tio fler än 2012.  Antalet bygglov för enbostadshus har ökat 
till 21 jämfört med 15 2012. I övrigt har antalet bygglovs-
ärenden legat på ungefär samma nivå som föregående år.
 Bygglovsenheten arbetar löpande med att hålla korta 
handläggningstider samt informera bygglovssökande på 
ett lättillgängligt vis. Arbetet med att analysera proces-
ser har fortsatt under året och resultaten är positiva.
 Exempelritningarna som lagts ut på ystad.se har gjort 
att fler ärenden är kompletta när de skickas in. Under 
året genomfördes två kvällar med öppet hus särskilt rik-
tade till byggare och entreprenörer. Det blev uppskattat 
och målet är att genomföra fler träffar.

Allmänhetens röst viktig 
del i planarbetet

P L A N  O C H  B Y G G

Plan och bygg har fortsatt på inslagna vägen med mycket invånardialog. Under 
2013 kom turen till Ystad 2030 samt Svarte. Tack vare en ny detaljplan för Öja 
verksamhetsområde finns nu möjlighet för företag att etablera sig här vilket är 
efterfrågat. Avdelningen har även arbetat målinriktad med tydlig information 
kring bygglovsprocessen vilket har fallit väl ut.

Kontakt
Planchef Anna Möller  Bygglovschef Malin Gülich
0411-57 70 87 0411-57 72 67
anna.moller@ystad.se malin.gulich@ystad.se

Strandskydd
Tre ansökningar om strandskyddsdispens och ett samråd 
har behandlats under året. Av dessa har Länsstyrelsen 
överprövat myndighetsnämndens beslut i ett fall och 
därefter meddelat att Länsstyrelsen inte har någon erin-
ran mot beslutet. 
 Information och ansökningsblanketter gällande 
strandskyddsdispenser och samråd har lagts ut på ystad.se.

Framtid

– Samrådshandling till fördjupningen av översiktsplan- 
 nen för Ystad ska tas fram.
– Fördjupad översiktsplan för Köpingebro kommer att  
 antas.  
– Efterfrågan på detaljplaner i kommunen förväntas  
 vara stort under året. 
– Löderup står på tur i projektet Fokus på byarna.
– En cykelplan ska arbetas fram under året. 

Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt med att förtydli-
ga informationsmaterial och skapa goda förutsättningar 
för att ansökningar ska vara så kompletta som möjligt 
när de lämnas in. Då exempelritningarna tydligt förbätt-
rat förutsättningarna kommer enheten att fortsätta söka 
andra liknande åtgärder att arbeta vidare med. Arbetet 
med lättillgänglig information via exempelvis ystad.se 
och informationsträffar ska fortsätta. 

UPPdrAGeT
Plan och bygg arbetar med fysisk samhällsplanering, 

översikts- och detaljplaner, program för utveckling och 

bevarande, policyfrågor, bygglov, bygganmälan samt 

kultur-, miljö- och naturvårdsfrågor..

 Budget 2013 Utfall (dec 13)  resultat (dec 13)

Intäkter −5 540 −5 888  348
Kostnader  10 741  11 117  −376

Summa   5 201  5 230  −29

resultaträkning
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Ökad efterfrågan på mark
FA S T I G H e T

Under 2013 blev badanläggningens skal tätt vilket var en viktig milstolpe för 
avdelningens mest tongivande projekt. Från mark och exploatering är signalerna 
positiva och både tomt- och markförsäljningen ökade under året. 

UPPdrAGeT
Fastighetsavdelningens uppgift är att förse kommu-

nens verksamheter med funktionella lokaler av god 

standard samt ge bra service till lägsta kostnad. Av-

delningen ska underhålla och förvalta kommunägda 

byggnader för bibehållet värde och god brukbarhet 

under lång tid, samt ansvara för exploatering av mark 

som ägs av Ystads kommun.

Ny- och ombyggnadsprojekt
Fram till augusti handlade arbetet med den nya badan-
läggningen mycket om att gjuta källare, väggar, golv och 
bassängbottnar. I augusti påbörjades arbetet med att 
montera prefabricerade delar och före årsskiftet var ta-
ket på plats. En olyckshändelse inträffade i september då 
en person förolyckades under arbetet. Personen är fullt 
återställd. Byggprojektet ligger i fas med tidplan och 
budget.
 Upphandling av partnersamarbete inför idrottshallar-
na slutfördes i april och valet föll på NCC. Resten av året 
fokuserade man på innehåll, idéer och kravställning som 
resulterat i programhandlingar. Samtidigt har upphand-
ling av övriga leverantörer skett. Viktiga samarbetsparter 
är idrottsföreningar samt Kultur- och fritidsförvaltningen.

Ystad marina – småbåtshamnen
Under året slutfördes de sista etapperna i småbåtsham-
nen; ombyggnaden av östra pirhuvudet samt gästham-
nen. Tack vare en ny y-bom finns det plats för 60 båtar i 
hamnen. En 80 meter lång brygga gör det möjligt för 
femton båtar att långsidesankra. Nu finns även en spol-
platta, miljöstation samt en kombinerad båt- och mast-
kran på plats. Den 25 maj var det stor invigning av Ystad 
marina samtidigt med Hamnens dag och Hamnfesten.

Skolor och förskolor
Lagom till höstterminsstarten invigdes ett nytt klassrum, 
nytt kök och den renoverade matsalen på Löderups skola.
 Parkens förskola i Köpingebro har renoverats och fått 
en tillbyggnad. Därmed har verksamheten flyttat ifrån 
lokaler på gamla sockerbruksområdet.
 Ny- och ombyggnationen av Köpingebro skola påbör- 
jades i oktober 2013. Här ska bli ett nytt tillagningskök, 
ny matsal, fyra nya klassrum samt utrymme för fritids-
verksamhet. Projektet genomförs i samarbete med Peab.

Övriga projekt  
– Den 6 juni invigdes Åvalla skatepark vid Ungdomens  
 hus med tävlingar, musik och andra arrangemang. 
– Ett nytt omklädningsrum byggs vid slingan i Sand- 
 skogen. Beräknas stå klart under våren 2014.
– Elljusspåret har förlängts till tre kilometer. Belysning  
 har satts upp med början strax öster om Regements- 
 området fram till det nya omklädningsrummet.
– Det gamla fyrhuset vid hamnplan köptes in. Ystads  
 sjöhistoriska förening ska nu driva turistverksamhet där.

Förvaltning
Uppsägning av Sandskogsarrendena (fritidshusen) har  
skickats ut. 
 Fastighetsavdelningen har under året köpt in Bolmör- 
ten 1 (gamla Willys) för 8,0 mkr och Kåseberga 48:32  för 
3,8 mkr. Sålda fastigheter är Paviljong Surbrunnen 2:1 för 
7,0 mkr, Balkåkra 8:8, Svartes gamla förskola för 2,0 mkr 
och Köpingebro 14:376, Johanneshem för 0,3 mkr.

exploatering 
Under året har bygget av nio villor påbörjats. Intresset 
för att bygga bostäder har ökat både från privatpersoner 
och externa exploatörer. Antalet tecknade köpeavtal på 
villatomter ökade från fem 2012 till 21 stycken 2013. Det 
finns även intressenter för att bygga bostadsrätter och 
hyresrätter.
 Försäljning av kvarvarande industrimark i västra indu-
striområdet pågår och intresset för industrimark har ock-
så ökat under året. Ny detaljplan för industrimark intill 
östra industriområdet blev antagen under slutet av året.

Framtid

Systemhandlingsprojekteringen för de nya idrottshallar-
na beräknas vara klara första kvartalet 2014. Bygglovsan-
sökan lämnas in i mars 2014. Bygget beräknas starta un-
der hösten 2014.
 Tomtförsäljningen på industriområdet Öja påbörjas 
under hösten 2014.
 Två gruppboende med särskild service håller på att 
projekteras varav det ena beräknas påbörja under 2014 i 
Nybrostrand.  
 Ny- och ombyggnaden av Köpingebro skola kommer 
vara klar hösten 2014. Den nya skolbyggnaden är totalt 
1 229 kvm.
 Projektering av ny skola i Surbrunnsområdet har på-
börjats, beräknas pågå under hela 2014.
 Energioptimeringar etapp 2-3 omfattar bland annat 
armaturbyten på Österport- och Parkskolan, effektivise-
ringar på Edvinshemsskolan samt byte av värmesystem 
på Parkens förskola.

Kontakt
Avdelningschef Olof Hübner
Tel: 0411-57 77 75
olof.hubner@ystad.se

 Budget 2013 Utfall (dec 13)  resultat (dec 13)

Intäkter −244 375  −246 521   2 146
Kostnader  258 386  271 758  −13 372

Summa  14 011  25 237  −11 226

resultaträkningÅrets händelser

energieffektiviseringarna fortsätter
Ystad kommun arbetar ständigt med att minska utsläp-
pen av växthusgaser. Fjärrvärmen i Ystad produceras till 
stor del med biobränslen och har därmed en låg klimat-
påverkan. 2013 minskade utlsäppet av koldioxid vilket 
kan förklaras med att kommunen har ersatt olja som en-
ergikälla med alternativa energislag. Några exempel:
– Medborgarhuset i Glemmingebro 
– Sövestads skola och förskola
– Parkens förskola, från direktverkande el till vattenbu- 
 ren fjärrvärme
– Vigs Ängar, från grundvattenvärmepump till fjärrvärme
– Ungdomsgård i Köpingebro, från olja till fjärrvärme.
– Räfsan 1 restaurang och förskola, installation av vär- 
 mepump, frikyla och ventilation
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Vatten vårt viktigaste  
livsmedel

T e K N I S K A  AV d e L N I N G e N

Att säkra tillgången på rent vatten idag och i framtiden har varit fokus för arbetet 
på va-avdelningen. Avfallsenheten arbetar framgångsrikt med information till 
invånarna och når goda resultat; ökad återvinning och nöjda kunder.

UPPdrAGeT
Tekniska avdelningen ansvarar för att anlägga, un-

derhålla och utveckla kommunens gatumiljöer, parker 

och lekplatser samt gång- och cykelvägar. Avdel-

ningen ansvarar också för va-nätet, från framställande 

av ett bra dricksvatten till rening av avloppsvatten, 

liksom för hämtning av olika slags avfall och restpro-

dukter. Verksamheten är uppdelad i fyra ansvarsområ-

den; avfall, gata, park och va.

Årets händelser

VA-enheten
Fler vattentäkter säkrade
Ystads kommun står bra rustade vad gäller framtida 
grundvattenförsörjning och det finns kapacitet som täck-
er reservvatten, högförbrukning samt en befolkningsök-
ning på minst 30 års sikt. Under några år har man prov-
borrat och hittat tillräckliga mängder vatten av bra 
kvalitet. 2012 lämnades en ansökan in till Miljödomsto-
len om att ta ut vatten ur täkten som finns vid Glem-
mingebro. I slutet av 2013 fick man ett positivt besked 
vilket innebär att Ystads kommun har säkrat (80 procent 
av vattenbehovet i framtiden.) 
 Under 2013 provborrades det i Stora Herrestad och 
även här finns gott om vatten och en ansökan om att ta 
ut vatten lämnades in under året.

Ystads framtida vattenförsörjning
Även om vattenresurserna finns måste även anläggning-
ar och ledningsnät vara dimensionerade och anpassade 
för att bereda vattnet. Obyggnaden av Nedraby, som är 
en del i det arbetet, har löpt på bra under 2013. Utma-
ningen har legat i att hålla driften i gång samtidigt som 
byggnationen pågår. Detta ställer höga krav på projektet 
som är komplext och innehåller mycket installationsarbe-
te och har även inneburit en del nattarbete. 
 Ystads vattenledningsnät är liksom övriga Sveriges 
nät, även det i stort behov av upprustning. Här sker ett 
löpande arbete av kommunens medarbetare. Mycket ar-
bete handlar om att täta läckor men även förebyggande 
insatser görs. I Löderup har man arbetat mycket med att 
få bort problem med översvämningar vilket man har 
lyckats väl med.
 Hyresavtal med Polykemi ändrades under 2013. Istället för 
processvatten/kylvatten levereras nu industrivatten till dem.

detaljprojektering av reningsverket Sjöhög 
I augusti 2013 blev upphandling av en totalentreprenad i 
samverkansform klar. Under hösten meddelade Länssty-
relsen att kraven i miljöbalken har skärpts vilket har 
inneburit en fördyring av ombyggnaden. Utöver det är 
reningsverket i stort behov av upprustning samtidigt som 
kapaciteten måste anpassas till fler användare.

Vattenplan inventerar hela kommunen
Det är väldigt mycket som påverkar vattnet i kommunen. 
Arbetet handlar inte enbart om kommunens anläggning-
ar och ledningar utan påverkas även av enskilda brunnar 
och avlopp samt av övrig kommunal verksamhet, såsom 
planer och program för bebyggelse, hur vi tar hand om 
vårt avfall etcetera. 
 Att arbeta över förvaltningsgränserna blir allt viktiga-
re. Syftet är att få en heltäckande långsiktig planering 
för hela kommunen och att ta fram mål och åtgärder för 
att nå bättre vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. 
 Ystads kommun är medlemmar i Mitt vatten som är en 

nationell kommunikationssatsning för att uppmärksam-
ma hur viktigt det är med rent vatten så att vi har till-
gång till det även i framtiden. Satsningen är ett initiativ 
från branschorganisationen Svenskt vatten.

Avfallsenheten
Enheten arbetar löpande med fem inriktningsmål som 
handlar om avfallsminimering, farligt avfall, återanvänd-
ning, återvinning samt klimatriktiga transporter. Ett vik-
tigt verktyg för att nå dessa mål är information till kom-
muninvånare såväl i tryckt form som via sociala medier. 
Flera trycksaker producerades under året, en blogg star-
tades och man är mycket aktiva på Facebook. En radio-
jingel samt en informationsfilm har också tagits fram.
Under året har tre så kallade samlare för farligt avfall 
satts ut i butik; Ica Kvantum, Willys samt Coop Extra. 
 Många kommunikationssatsningar sker i samarbete med 
Sysav, Avfall Sverige och andra branschorganisationer.
 I 2013 års invånarenkät ”Kritik på teknik” fick kommu-
nens avfallshantering höga betyg. Till exempel är 86 pro-
cent av kunderna mycket eller ganska nöjda med hur av-
fallshanteringen fungerar som helhet. 91 procent är 
mycket eller ganska nöjda med hämtningen av avfall. 
Detta placerade Ystad på en tredje plats bland de 95 
kommuner som deltog i undersökningen.
 Under året gjorde man även en analys av insamlat av-
fall, en plockanalys. Jämfört med 2012 hade tidningar 
och förpackningar i soporna minskat från 1,5 kg per hus-
håll och vecka till 1,2 kg. Matavfallet hade mer än halv-
erats medan farligt avfall tyvärr ökat. Totalt sett konsta-
terar avfallsenheten att kommuninvånarna återvinner 
mer av hushållsavfallet än tidigare, vilket är glädjande.
 En utredning om överlämnande av hushållsnära av-
fallshämtning har gjorts under året. Beslut togs i februari 
2014 om att den ska fortsätta i egen regi.

Parkenheten
Under året har parkenheten arbetat med Dag Hammar-
skjölds park där området runt nybyggda ICA Kvantum 
har planterats med buskar och träd för att bättre smälta 
samman med befintliga planteringar. Sammanlagt har 
runt 200 träd och 1000 buskar planterats.
54 träd har planteras längs Blekegatan. Valet föll på ett 
blommande körsbärsträd som ska liva upp längs gatan 
med rosa-vit blomning på våren och vara så pass smal-
växande så att den inte hindrar trafiken varken för bilis-
ter eller cyklister. 
 Västra Sjöstadens torg har anlagts av Peab och parken-
heten har gjort alla planteringar under december må-
nad. Flera intressanta och fortfarande ganska ovanliga 
träd har valts så som Äkta Kastanj, Korstörne, Tempelträd 
och Magnolior, som vi hoppas ska trivas i denna miljö.
 Ett omfattande skogsarbete har gjorts i Sandskogen 
med slutavverkningar, gallringar, stängsling av nyplante-
rade ytor enligt gällande skötselplan. I detta projekt har 
kommunen varit berättigade till bidragsersättningar 
ifrån Skogsstyrelsen.
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Ett system för att transportera vatten, både avloppsvat-
ten och dricksvatten, är fundamentalt i ett samhälle. 
Idag märker vi inte mycket av våra rörledningar, de var-
ken syns eller luktar och därmed underskattas kanske de-
ras betydelse emellanåt. Annat var det under antiken då 
kloaker ofta prioriterades före akvedukter, vilket säger 
en del om vilken betydelse de har.
 Under Ystads gator och torg finns det många kilome-
ter gamla rör. 
 –  De äldsta jag känner till är från 1920-talet och de 
finns lite överallt, till exempel längs Regementsgatan och 
runt teatern, berättar Tony Gunnemar som är arbetsleda-
re på Ystads kommun. Vissa av dessa är i keramik och 
ihopsatta utan tätningar vilket med tiden kan leda till 
sättningar i marken.
 
Svenska ledningsnät gamla
Ledningsnäten är gamla på de flesta håll i Sverige. Ut-
byggnaden startade på 1800-talet som ett hälsoarbete 
för minska sanitära problem och för att förbättra till-
gången på vatten. Därefter har utbyggnaden följt sam-
hällets expansion vilket innebär att stora delar av Sveri-
ges ledningar är från miljonprograms-utbyggnaden på 
60-70-talen. 
 Tony Gunnemar och sju andra medarbetare arbetar 
dagligen med underhåll av Ystads kommuns rörlednings-
nät. Att täta läckor är en väsentlig del av arbetet. 30-40 
läckor rapporteras in per år, de flesta mellan november-mars 

eftersom det är mest rörelser i marken då men även på grund 

av tjäle i marken som sedan tinar upp. Parallellt arbetar 
man med den lika viktiga, långsiktiga förnyelseplane-
ringen, det vill säga vilka rör som ska bytas ut och när. 

Va-banken ger koll på läckor
Alla läckor förs in i ett digitalt system, VA-banken, vilket 
gör att man har ett bra underlag för att kunna prioritera 
var resurserna ska sättas in. Men innan det är dags att 
sätta grävskopan i asfalten krävs det ett grävtillstånd, 
kartor av olika slag för att lokalisera allt från fiberkablar 
till elledningar, information till närboende med mera. 

Grävning pågår!  
Ständigt jobb i ledningsnätet

Ett gäng på åtta personer, en lastbil, två grävskopor och en 
spolbil är ständigt igång ovan och under mark i Ystads lednings-
nät. Att rycka ut på läckor hör till vardagen men det pågår även 
ett långsiktigt arbete med att byta ut rör och se till att detta 
samhällskritiska system fungerar idag och i framtiden.

Överst Tony Gunnemar, arbetsle-
dare för ledningsnätet. Elias Mo-
lin och Peter Larsson arbetar med  
anslutningar på Holländaregatan.

Övriga händelser
– Ny trädallé, perkolationsmagasin samt färdigställande
 av grönytor i Källesjös exploateringsområde
– Nyanläggning av kanonerna på Skansgatan
– Nya träd har planterats på Stora Östergatan
– Buxbomssjukan kom till klosterträdgårdarna och ett 
 försök att bromsa förloppet har gjorts vilket än så  
 länge verkar hjälpa.
– Parkenheten har tagit fram ett förslag på utformning  
 av ny rondell på riksväg 13 mot Sjöbo
– Vissa träd i Norra promenaden vid kapellet har röta.  
 Dessa är beskurna enligt besiktningens rekommenda- 
 tioner.
– Under året har man börjat tillverka bänkar av stock- 
 material från avverkningar i Sandskogen. 
– Ett samarbete med Sydgyms naturbruksgymnasium  
 (Parkskolan) kring Alkärret påbörjades där parkenheten- 
 står för material och ritningsunderlag och eleverna 
  röjer samt anlägger spångar i det igenväxta kärret.

Gata och trafik
enklare parkering i mobilen
Ystads kommun använder sedan 2013 parkeringsappen 
Park OnOff på alla avgiftsbelagda parkeringar. Det inne-
bär att man kan betala för sin parkering utan mynt eller 
betalkort. Användandet ökar för varje dag och sedan 
starten i april 2013 har 13 000 parkeringar betalats med 
tjänsten.
 Ny beläggning har lagts på flera ställen:
– Österleden cirka 19 000 kvm
– Thorssonsväg
– Svanvägen i Nybrostrand
– Junivägen och Lantmannavägen i Köpingebro
– Del av Backaleden
– Del av Erik Dahlbergsgatan
– Gångbana Karl XII:s gatan östra sidan
– Del av gator i Källesjöområdet

Övriga projekt:
– Ny beläggning och infart parkeringsplatserna vid   
 Ystads Saltsjöbad  
– Ombyggnad del av Industrigatan
– Fartdämpande hinder i Källesjöområdet
– Utöka cykelparkeringen med cirka 100 platser på Öst- 
 erleden vid stationen.
– Nytt övergångsställe på Regementsgatan. Medborgar- 
 förslag.
– Nytt övergångsställe på Thorssonsväg.
– Trafiksituationen runt Skottegatan. Ny parkeringsstrategi.
– Nya parkeringstillstånd nyttokort.
– Införde avgift för loppisförsäljning på Österportstorg.

Framtid

– En teknisk chef har rekryterats som påbörjar sin tjänst 
 den 1 april 2014.  
– En vattenplan kommer de närmsta åren att arbetas 
 fram. Det övergripande målet är att miljökvalitetsnor- 
 men god vattenstatus uppnås i alla vattenförekomster 
 samt att berörda miljömål uppnås. 
– Utbyggnaden av Nedraby fortsätter och avhärdnings- 
 anläggningen trimmas in.
– Utbyggnaden av reningsverket Sjöhög påbörjas.
– Flera lekplatser ska byggas enligt det åtgärdsprogram 
 som togs fram under 2013.
– Färdigställning av grönytor i Kjällesjö och Nybrostrand.

Kontakt
Avdelningschef ronny Wiking
Tfn: 0411-57 71 67
E-post: ronny.wiking@ystad.se

 Budget 2013 Utfall (dec 13)  resultat (dec 13)

Intäkter −98 027  −109 987   11 960
Kostnader  146 248  154 609  −8 361

Summa  48 221  44 622  3 599

resultaträkning
 –  Näst på tur att bytas ut är ledningarna på Träd-
gårdsgatan i centrala Ystad. Här är det ganska trångt 
mellan husen så vi väljer att relina. Det är en metod som 
innebär att vi för in en ny ledning i den gamla. Vi slipper 
gräva så mycket och dessutom blir det betydligt enklare 
att återställa gatan, säger Tony Gunnemar.
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Mer geodata ger bättre  
beslutsunderlag

G I S  O C H  M Ä T

Antal mätningsuppdrag har minskat med en fjärdedel sedan 2012 men antal  
husutsättningar ökade från 46 till 49. Tack vare ett nytt samarbete kring geodata 
får medarbetare tillgång till betydligt bättre och större utbud av kartinformation.

UPPdrAGeT
Gis och mätning ansvarar för kartläggning såväl på 

som under marknivån. Den ska utföras enligt gäl-

lande lagar och förordningar till nytta för kommunens  

verksamheter, samt myndigheter, företag, organisatio-

ner och privatpersoner. Man ger också förslag till nya 

namn på gator, kvarter och övriga platser.

Årets händelser

– Cirka 230 mätningsuppdrag (husutsättningar, ny-  
 byggnadskartor, grundkartor och fältarbete). Detta  
 är en minskning med en dryg fjärdedel sedan 2012  
 då motsvarande siffra var 320.
– Elva grundkartor har tagits fram till detaljplaner (nio  
 2012).
– 69 nybyggnadskartor (86 st 2012).
– 49 husutsättningar (46 st 2012) fördelat på 20 bo-  
 stadshus, 17 uthus, tre offentliga byggnader, två  
 industribyggnader och sju tillbyggnader.
– Källesjögårdsvägen är ett nytt namn för 2013
– Sex förrättningsförberedelser inom avtalet med   
 Lantmäteriet (sju 2012).
– Under hösten gjordes en nystart i arbetet med bytet  
 av lokalt höjdsystem till RH 2000.
 
Adressöversyn
Kommunens uppgift att sätta belägenhetsadresser tar en 
del tid i anspråk för avdelningen. Man har påbörjat en 
översyn av adresserna inom Hamnområdet som omfattar 
nästan 200 belägenhetsadresser. En översyn har även på-
börjats på regementsområdet med cirka 130 belägen-
hetsadresser. Arbetet kommer att fortsätta under 2014.
 Den första maj gick man med i Geodata-samverkan  
vilket är ett samarbete mellan statliga myndigheter,  
organisationer och kommuner. Tack vare samverkan blir 
tillgången till geodata större. Tidigare hade man avtal 
med flera leverantörer som nu alltså inte längre behövs. I
dagsläget har hälften av Sveriges kommuner gått med.

Framtid

Under 2014 hoppas man kunna slutföra övergången till 
höjdsystemet RH 2000 och påbörja informera internt. 
 Den interna kartportalen ska förbättras och komplet-
teras med fler kartor. Målsättningen är att fler medarbe-
tare inom Ystads kommun ska använda sig av kartorna i 
sitt dagliga arbete. 

I november 2013 arrangerades ett seminarium som locka-
de över 100 deltagare som ville lära sig mer om den uni-
ka modell som Ystad, Tomelilla och Simrishamn har tagit 
fram tillsammans och som är i drift sedan 1 oktober 
2013. 
 –  Vi har skapat en upphandlingsmodell där kommu-
nerna själva har makten över transportplaneringen  
vilket är den springande punkten. Tack vare vår modell 
har vi lyckats öka effektiviteten i transportflödena och 
de totala transporterna reduceras kraftigt till nytta för 
klimat, arbetsmiljö och trängsel, säger Kerstin Wulff som 
initierade projektet för cirka tre år sedan.

Finalist i PostNord Logistics award
Modellen har även uppmärksammats av PostNord Logis-
tics som ingår i PostNord AB (före detta Posten och Post 
Danmark), och som för tolfte året delar ut Sveriges le-
dande logistikpris där Ystad, Tomelilla och Simrishamn är 
en av fyra finalister. Övriga finalister är BEAst/Peab, Lidl 
och X-Sam och den 26 mars utses vinnaren som får ta 
emot priset för 2013 års bästa logistiklösning.
 –  Det är väldigt roligt att Samordnad varudistribution 
har blivit så uppmärksammat. Bara det att bli nominerad 
i detta sammanhang känns som en vinst i sig, säger Ker-
stin Wulff.
 
Kreativt, lönsamt och lägre miljöpåverkan
Juryns ordförande Mats Abrahamsson, professor i logis-
tik, anser att alla finalister är goda exempel på innova- 
tiva logistikklösningar. De lever upp till de höga krav  
på kreativitet, lönsamhet samt miljö- och klimatpåverkan 
som juryn ställer.
 –  Det är väldigt tydligt hur finalisternas nyskapande 
logistiklösningar på ett positivt sätt bidragit till verk-
samheternas konkurrenskraft och till ett nytänkande  
i sin bransch, säger Mats Abrahamsson.

Ny upphandlingsmodell 
ger eko i Sverige

Samma upplägg för förbrukningsmaterial
Just nu pågår upphandling av förbrukningsmaterial  
i samma konstellation av kommuner och med samma  
upplägg med gemensam distributionscentral. På sikt  
är målet att allt som kommunerna upphandlar ska gå  
via distributionscentralen och att alla inköp görs via 
kommunernas digitala inköpssystem.

Ystad har tillsammans med Tomelilla och Simrishamn  
bildat skola för hur samordnad varudistribution ska  
skötas. Förutom att man har uppnått målen med färre 
transporter och lägre priser som sattes upp vid projekt-
starten för tre år sedan, har man även fått erkännande 
från Postnord Logistics och flera kommuner i Sverige.

 Budget 2013 Utfall (dec 13)  resultat (dec 13)

Intäkter −2 500  −2 030   −470
Kostnader   4 503  4 375  128

Summa   2 003  2 345  −342

resultaträkning
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Ökning av både  
ekologiskt och lokalt

K O S T  O C H  L O K A LV Å r d

2013 var det dags för livsmedelsupphandling vilket alltid är ett tidskrävande  
arbete. I samband med det nya arbetssättet samordnad varudistribution har  
man dessutom delat upp varorna i mindre undergrupper vilket har krävt extra 
arbete. Resultatet har blivit som önskat och idag finns några mindre, lokala  
företag på listan över leverantörer. 

Årets händelser

Fler lokala matleverantörer
Kommunens nya distributionscentral startade den 1 ok-
tober 2013. Samtidigt började de nya livsmedelsavtalen 
som handlats upp under året att gälla. Mycket tid och 
energi har lagts på att skapa förutsättningar för lokala 
leverantörer att lämna offerter, dels genom möjligheten 
att leverera till ett ställe, men också genom att dela in 
varorna i mindre undergrupper. Allt arbete kring livs-
medelsupphandlingen har gjorts tillsammans med Simris-
hamn och Tomelilla kommuner vilket man har gjort ända 
sedan 1996.
 Resultatet är att kommunen nu köper kyckling från 
Fridshill som ligger vid Hörby. Kalkon köps från Ingelsta 
och dryck från Privab som levererar från Ystad. 
 För kommunens kök har det nya arbetssättet inneburit 
att livsmedelsleveranserna nu är större men kommer en-
dast en till två gånger i veckan, jämfört med tidigare då 
de kunde komma fem till sex gånger i veckan. Detta 
innebär en effektivare planering eftersom leveranserna 
kommer på bestämda tider då man kan ta emot och 
packa in varorna.
 En viktig del i arbetet under året har varit att löpande 
informera alla medarbetare om förändringen och vad 
den innebär. 

Klimatsmarta kök sedan 2009
Avdelningen arbetar ständigt efter devisen ”klimatsmar-
ta kök och miljömedvetna gäster”. Det innebär att man 
strävar efter att erbjuda klimatsmarta måltider fem da-
gar i veckan och att minska matsvinnet. Dessutom blir 
utsläppen från bilar lägre tack vare färre transporter 
från den gemensamma distributionscentralen. Det fak-
tum att man nu har fler lokala leverantörer bidrar också 
till en bättre miljö. Andelen ekologiska måltider har ökat 
från 13 till 16 procent.

Inspirationsdagar för nya idéer i köket
Under året besökte kocken och vinnaren av Skolmats-
gastro Martin Karlsson Ystad för att hålla i två inspira-
tionsdagar. Målet är att genom att tänka annorlunda 
och kreativt få nya idéer till vällagad mat. Utmaningen 
ligger till stor del i att man endast har nio kronor per 
portion att röra sig med. 
 Att laga mat från grunden ger en högre kvalitet och 
ökad arbetsglädje för personalen som får använda sina 
yrkeskunskaper. Av Ystads kommuns 23 skolkök har 19 
tillagningsmöjligheter. Varje dag serveras 2 500 portio-
ner lunch på skolorna varav 78 procent är tillagat från 
grunden.

Hovrätten nästa för Menigo-fallet
Ystads kommun vann tvisten mot leverantören Menigo i 
tingsrätten. Domen är överklagad och ska nu upp i Hovrätten.

Ny generation pensionärer på Väderleken
I september 2013 öppnade restaurangen på Väderleken. 
Den blev snabbt populär bland de boende och lockar 
även de boendes släktingar och vänner inte minst på helger.  
Utmaningen framåt blir att anpassa öppettider och me-
nyer till den nya generationens pensionärer som, har det 
visat sig, har lite annorlunda krav, önskemål och behov. 
Idag besöks restaurangen av 15-20 gäster per dag och ib-
land det dubbla på helgerna.

Golvvård en viktig del i lokalvård
En viktig del i det långsiktiga arbetet inom avdelningen 
för lokalvård är ständigt hålla sig uppdaterad på nya ma-
terial. God golvvård är a och o och handlar inte enbart 
om att städa utan om att även underhålla. Vidareutbild-
ningar och work-shops för gruppledare är några av sät-
ten för att uppnå kvalitetsmålen. Dessutom samarbetar 
man mellan arbetsgrupper för att klara av vissa arbets-
toppar.

Framtid

– Satsningen på inspirationsdagar med kockan Martin  
 Karlsson fortsätter. 
– Målet är att servera 25 procent ekologiskt. Arbetet  
 med klimatsmarta kök fortsätter.
– Ett nytt tillagningskök byggs i samband med tillbygg- 
 naden av Köpingebros skola.
– Fortsatt fokus på kvalitetsarbete.

Kontakt
Avdelningschef Lotta Wallin
Tfn: 0411-57 77 33
E-post: lotta.wallin@ystad.se

UPPdrAGeT
Kostenheten ger varje dag sina gäster ett trevligt 

bemötande och håller en hög servicenivå. Maten ska 

vara god och näringsriktig och miljöerna trivsamma. 

Medarbetarna ska ta hänsyn till trender men samti-

digt bevara det genuina, vara delaktiga i matupplevel-

sen och finnas till hands för sina gäster. Medarbetarna 

inom lokalvård ser till att lokaler till kommunens alla 

verksamheter hålls snygga och rena och bidrar där-

med till fastighetsunderhåll och god arbetsmiljö.

 Budget 2013 Utfall (dec 13)  resultat (dec 13)

Intäkter −57 315  −57 586   271
Kostnader   63 338  63 506  −168

Summa   6 023  5 920  103

resultaträkning
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Verksamhetschef Lotta Wallin är väldigt glad för att man 
nu kan servera kycklingkött som både är närproducerat 
och dessutom smakar mer tack vare att kycklingarna 
slaktas först efter cirka tre månader. Vid konvetionell 
uppfödning sker slakt efter cirka fem veckor. 
 – Här pratar vi verkligen närproducerat i hela kedjan, 
säger Lotta Wallin.
 Kycklingarna är nykläckta när de kommer till gården 
Fridshill vid Hörby och här föds de upp tills de transpor-
teras till i Raskarum utanför Simrishamn för slakt.
 Det nära samarbetet med leverantören innebär också 
att personalen i restaurangerna får bättre kunskap om 
hur hela kycklingen kan användas.
 – Leverantören hjälper oss att tänka ”hel kyckling” is-
tället för till exempel bara filé eller vingar. En annan för-
ändring är att vi nu har något längre framförhållning i 
våra beställningar eftersom de måste beställa äggkläck-
ning i god tid, säger Lotta Wallin.
 
Små producenter ha nu större möjligheter
Avtalet med Fridshills Raskarums kyckling har kommit till 
tack vare att man samordnar all varudistribution av livs-
medel i Ystads, Simrishamns och Tomelillas kommuner. 
Detta möjliggör för även små producenter att leverera 
till offentliga kök då man endast behöver transportera 
till ett ställe istället för över 100.
 – Det har verkligen blivit ett lyft för mindre producen-
ter. Jag hoppas också att vi ska lyckas synliggöra för an-
dra att det nu är enklare att leverera även mindre kvan-
titeter till oss, säger Lotta Wallin.
 
Ännu fler miljövinster
I förlängningen ser Lotta Wallin möjlgheter för småpro-
ducenter i samma region att slå sig samman vad gäller 
transporter.
 – Det vore fantastiskt om vi lyckas skapa ytterligare 
miljövinster. Redan idag pratar många av våra leverantö-
rer med varandra så förhoppningsvis kan det bli verklighet.

Från nykläckt  
till kycklingburgare

en öppen kommun  
kräver hög säkerhet

I T- AV d e L N I N G e N

De flesta förväntar sig en smidig it-miljö med tillgång till flera olika program och 
system samtidigt som vi kräver hög säkerhet. På skärmen verkar det enkelt men 
bakom kulisserna pågår ett intensivt arbete med att hålla koll på kommunens  
9000 unika användarkonton. Samtidigt ökar kraven på en öppnare kommun med  
e-tjänster dygnet runt. 

Årets händelser

Sydgym framgångsrikt integrerat 
Från och med den 1 januari 2013 ingår Sydgyms it-orga-
nisation med sex medarbetare i kommunens it-avdelning. 
Under första halvåret migrerades Sydgyms servermiljö 
vilket innebär att ytterligare 2000 elever och administra-
tiv personal nu ingår i kommunens it-miljö. Arbetet, som 
har krävt mycket tid och resurser, har omfattat nya an-
vändar-id, maskinanpassning, anpassning av program 
och applikationer samt nya datorer.
 
E-tjänster till alla snart här
Arbetet med Medborgarportalen pågår löpande och ska 
lanseras under 2014. Målet är att processer, både för 
kommuninvånare och medarbetare ska ske digitalt. Det 
innebär att kommunens it-avdelning ska gå från att er-
bjuda en kvalitetssäkrad leverans dygnet runt inte bara 
internt utan ända in i kommuninvånarnas hem. För att 
utveckla tjänster, genomföra och klara av de högt ställda 
målen krävs en modern, säker och tillgänglig it-plattform. 
Exempel på e-tjänster är felanmälan, ansökan om parke-
ringstillstånd, bygganmälan och bostadsanpassningsbidrag. 

Hög säkerhet kräver resurser
Forefront Identety Manager (FIM) är ett system som har 
tagit mycket tid och resurser i anspråk under 2013. Syste-
met hanterar Ystads kommuns 9000 användarkonton och 
ger svar på vem, vad, när och hur vad gäller all aktivitet i 
kommunens it-system och olika program. För att har full-
ständig kontroll är det nödvändigt att hanteringen är 
automatiserad vilket sker i FIM. Informationen i FIM sä-
kerställs via skatteverket som korrigerar felaktigheter i 
personalsystemet. 
 Kraven på säkerhet ökar i samma takt som man vill 
öka möjligheterna att kommunicera, samarbeta och in-
teragera med andra organisationer och verksamheter, 

UPPdrAGeT
It-avdelningen har till uppgift att säkerställa driften 

av kommunens it-system samt utveckla systemet så att 

det fungerar som en funktionell plattform för dagens 

it-tjänster. Avdelningen ansvarar för upphandling, in-

stallation och kostnadsoptimering av såväl mjuk- som 

hårdvara och deltar aktivt i utvecklandet av kommu-

nens it-strategi.

Sedan den 1 oktober 2013 kommer all kyckling 
till Ystads, Simrishamns och Tomelillas skolor, 
förskolor och äldreomsorg från Fridshills Raska-
rums kyckling. En helt igenom närproducerad 
produkt från nykläckt till distribution.
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Verksamheten 2013 i siffrormen också invånare som ska kunna sköta sina ärenden 
digitalt. Information ska kunna röra sig mellan systemen 
på ett säkert sätt. Detta är en utmaning som it-avdel-
ningen inom Ystads kommun lägger stort fokus på och 
som kräver mycket tid. 
 Det finns tillfällen då medarbetare ska kunna arbeta i 
mer än en förvaltning eller avdelning. Miljön i Social om-
sorg är extra känslig samtidigt som man vill kunna an-
vända e-post och chat-funktioner. Om en medarbetare 
eller politiker behöver tillgång till både skolans it-miljö 
och social omsorg blir det problematiskt. Här har it-av-
delningen ett stort ansvar att säkerställa att ingen infor-
mation hamnar fel och därför sköts stor del av detta ar-
bete manuellt vilket såklart är kostnadskrävande.
 It-avdelningen får signaler från både leverantörer och 
samarbetspartners om att Ystads kommun ligger i fram-
kant av utvecklingen och att säkerhetsnivån är hög. 

Övriga händelser
– Avdelningen flyttade in i nya lokaler och sitter nu i ett  
 öppet landskap.
– Pedagoger och elever har fått unika användar-id och  
 ingår i FIM, totalt 2000 personer som tidigare han-  
 terades manuellt.
– Ystads kommuns It-chef Roger Nilsson blev under året  
 invald i styrelsen för KommITS som är rikstäckande or- 
 ganisation för it-chefer med cirka 150 kommuner   
 representerade.
– Kommunen har bytt system för datalagring (back-up). 
– Uppgradering av operativsystem från Windows 2008  
 till Windows 2012. 
– Ett ärendehanteringssystem är inköpt under året som  
 ska förbättra it-avdelningens support internt. Tas i  
 drift 2014.

Framtid

Under 2014 ska it-avdelningen arbeta med att göra verk-
samheten mer synlig i hela kommunen och öka förståel-
sen för vikten av it som ett strategiskt verktyg. Ett steg 
på vägen är lanseringen av Medborgarportalen och ut-
vecklingen av e-tjänster. Målet är att digitalisera proces-
ser så att handläggning av ärenden kan hanteras smidigt 
via portalen. 

Äkta e-tjänster
Håkan Lindquist är kommunens e-strateg och 
ansvarig för arbetet med att skapa en med-
borgarportal med e-tjänster.

Vad är en medborgarportal?
Medborgarportalen har som 

övergripande syfte att ge 
invånarna ett bra verk-

tyg att kommunicera 
med kommunen. Här 
samlas e-tjänster där 
kommuninvånarna 
kan uträtta ärenden 

när det passar. Målet är 
att jag som kommunin-

vånare inte ska behöva 
veta var man sköter vad 

utan att jag har en väg in.

Vad är en e-tjänst?
Idag finns det en del blanketter som man kan hämta 
på ystad.se, fylla i och sedan skicka in. Detta är inte 
en e-tjänst i egentlig mening. Det är först när vi har 
hela flödet, det vill säga att du loggar in med ditt 
bank-id eller e-legitimation, blir guidad och får in-
formation som gör att ditt ärende blir komplett och 
hamnar där det ska. Informationen ska levereras au-
tomatiskt och kvalitetssäkrat in i kommunens olika 
ärendehanteringssystem. Till exempel Evolution, Pro-
capita inom Social omsorg och Byggreda på Plan och 
bygg. Detta är grundbultarna i en äkta e-tjänst.

Vad är nästa steg i projektet?
Lansering ska ske under våren 2014 och kommer i 
första skedet att innehålla tio e-tjänster. Framåt lig-
ger utmaningen i att se till att våra interna processer 
fungerar på ett sätt så att de kan integreras med en 
äkta e-tjänst. 

 Budget 2013 Utfall (dec 13)  resultat (dec 13)

Intäkter −14 659  −14 668   9
Kostnader   15 228  15 133  95

Summa  569  465  104

resultaträkning
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 Ufall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011

driftsredovisning, mkr 

Politisk verksamhet -0,7 -0,8 0,1
Administration och utveckling -3,3 -7,1 -3,8
Fastighetsavdelning -25,2 -14,0 -11,2
It-avdelning -0,5 -0,6 -0,1
Plan och bygg -5,2 -5,2 -
Gis och mät -2,3 -2,0 -0,3
Teknisk avdelning trafik 1,1 2,5 1,1
Teknisk avdelning gata och park -48,3 -50,7 2,4
Avfallsenhet - - -
Va-enhet - - -
Serviceavdelning -5,9 -6,0 0,1

Summa  -87,8 -83,9 -3,9

Investeringsredovisning, mkr Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse budget

Köpingebro skola -9,4 -8,0 -1,4
Löderups skola -10,4 -10,5 0,1
Småbåtshamnen etapp 3 -10,1 -7,1 -3,0
Badanläggning -115,7 -210,0 94,3
Ystads framtida vattenförsörjning -89,5 -94,0 4,5
Övriga investeringar -47,9 -80,7 32,8

Summa -283,0 -410,3 127,3

Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2013 visar på ett under-
skott med 3,9 mkr. I resultatet ingår nedskrivning av Fritidsbadet 
med 5,5 mkr, realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och 
maskiner med 0,6 mkr. Nämndens resultat exklusive nedskrivning 
och reavinster uppgår till +1,1 mkr.
 GIS och mätning har ett underskott på 0,3 mkr som beror på 
minskade intäkter då antalet beställningar av husutsättningar 
och nybyggnadskartor minskat. 
 Fastighetsavdelningens avvikelse resulterar i ett nettounder-
skott med 6,2 mkr efter att nedskrivning och reavinster avräk-
nats. Underskotten är hänförliga till ökade myndighetskrav på 
brandlarm och övervakningskostnader motsvarande 2,0 mkr, 
fastighetsunderhåll 1,6 mkr, snöröjning- och halkbekämpnings-
kostnader, 1,3 mkr samt högre kostnader för konsulter än budge-
terat, 1,3 mkr. 
 Tekniska avdelningen har ett överskott på 3,6 mkr varav 
gaturenhållning har ett överskott på 1,2 mkr som beror på lång-
tidssjukskriven personal som inte ersatts fullt ut. Gatubelysning 
har ett överskott på 1,2 mkr som beror på att Ystad Energi inte 
gjort investeringar i den omfattning som tekniska avdelningen 
budgeterat för. Parkavdelningen redovisar ett överskott på 0,4 
mkr som beror på att pensionsavgångar inte ersatts i avvaktan på 
de besparingskrav som kommer under 2014 på denna enhet. 
 Trafikenheten har ett överskott på 1,1 mkr som finns på 
bidrag till enskilda vägar, parkeringsplatser och kollektivtrafiken.
Avfallsenheten har ett underskott på1,0 mkr som täcks av för-
utbetalda intäkter. Underskottet är medvetet för att få ner den 
kortfristiga skulden som vid årets slut uppgår till 2,7 mkr. 
 VA-enhetens resultat är ett överskott på 6,0 som ökar den 
långfristiga skulden till 12,7 mkr. Detta kommer att användas för 
framtida avskrivningskostnader av Nedraby vattenverk. Överskot-
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tet beror på att investeringar inte aktiverats som driftkostnader 
samt att intäkterna har varit högre än budgeterat.

Investeringar
Ny uppföljningskalkyl för ombyggnaden av vattenverket i Ned-
raby har tagits fram. Den visar en totalkostnad på cirka 215 mkr. 
Byggtidens slutpunkt har senarelagts till första halvåret  2015 och 
kommer att innebära att nuvarande budget för vattenverket inte 
kommer att hållas. Att budgeten inte räcker beror till stor del på 
att en gammal byggnad som var tänkt att användas måste rivas 
och byggas upp igen. 
 Ombyggnaden av Ystads reningsverk har startats upp under 
året och beräknas vara klart 2016. Ny uppföljningskalkyl visar på 
en totalkostnad på cirka 185 mkr. 
 Gällande nya idrottshallarna är programarbetet genomfört 
och under hösten påbörjades systemhandlingsprojekteringen 
som kommer att avslutas under 2014 första kvartal.



Samhällsbyggnad arbetar med sahälls-
planering, natur- och kulturmiljö, 
fastigheter, infrastruktur, teknik och 
service. Verksamheten bedrivs på ett 
kostnadseffektivt och miljömedvetet 
sätt med omtanke om kunder, invå-
nare och besökare. Målet är att bidra 
till en hållbar samhällsutveckling.


