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Samhällsbyggnadsnämnden ska, med 
överenskommen kvalitet, utföra sina 
uppdrag rörande planering, natur- och 
kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, 
kommunalteknisk och servicearbeten. 
Verksamheten ska bedrivas på ett 
kostnadseffektivt och miljömedvetet 
sätt med omtanke om kunder, invånare 
och besökare samt bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. 

2012 
Verksamhetsberättelse 
Samhällsbyggnad 
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Hjältar varje dag 

2012 fick Ystad en ny oas. En plats för rekreation, fika, 
flanörer och umgänge. Miljön kring småbåtshamnen har 
etappvis förskönats och förbättras och nu återstår sista 
fasen; att utveckla gästhamnen. Av all uppskattning att 
döma verkar Ystadsborna gilla det nygamla hamnområdet. 

Det är en hjärtefråga för oss att varje dag arbeta med 
miljön runt omkring oss. I det stora och lilla, från att sä
kerställa vattenförsörjningen om 100 år till att hålla rent 
på stadens gator. 

Inom Ystads kommun finns ett antal större och övergri
pande mål och vår förvaltning har stort ansvar för att vi 
ska nå dessa. Att kortfattat beskriva vår verksamhet är 
inte helt enkelt. Många medarbetare gör skillnad varje 
dag, men syns kanske inte. Under året gjorde vi därför en 
film med målet att beskriva verksamheten och ge alla var
dagshjältar ett ansikte. För det är ju de vardagliga arbets
uppgifterna som får samhället att fungera. Man kan säga 
att ”vi är din vardag”. 

Det saknas emellertid inte utmaningar. Mycket ska ut
rättas och det gäller att göra rätt saker i rätt tid – inte 
bara i vår förvaltning utan i kommunen som helhet. Där
för jobbar vi intensivt med att kartlägga processerna i vår 
organisation och hur vi samverkar över förvalt
ningsgränserna. Syftet med våra ansträng
ningar är att skapa mesta möjliga mer
värde för medborgarna utifrån 
förvaltningens anslagna medel. 

Jag känner stolthet över alla duktiga 
och hängivna ledare och medarbetare 
– filmstjärnor för en dag men hjältar 
varje dag. Tack för bra jobb under 
2012! 

Kerstin Wulff 
Förvaltningschef 
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p l a n  o c  H  b y g g  

Framtid och nöjda medborgare i fokus
 

Under året har planavdelningen arbetat 
vidare med den fördjupade översiktspla
nen för Köpingebro som inleddes med 
en medborgardialog. Det mesta av 
deltagarnas idéer och synpunkter finns 
med i samrådsförslaget. 

Bygglovsavdelningen arbetar mål
medvetet vidare med att förbättra ser
vice och tillgänglighet på avdelningen. 
Processen, som började redan 2011, 
har gett mycket gott resultat. 

Plan och bygg arbetar med fysisk sam 

hällsplanering, översikts- och detaljplaner, 

program för utveckling och bevarande, 

policyfrågor, bygglov, bygganmälan samt 

kultur-, miljö- och naturvårdsfrågor. 
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Årets händelser 
Under året har planavdelningen arbetat med cirka 25 
detaljplaner. Under året har nio planer antagits eller god
känts, planer som ger möjligheter till utveckling i såväl 
Ystad som i byarna. Mycket av arbetet har handlat om 
den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro som varit 
på samråd och som när den antagits, ska ge strategiska 
ramar för en utveckling av Köpingebro till ett stationssam
hälle med stark identitet. 

Enheten har förstärkts med ytterligare en planarki
tekt som huvudsakligen kommer att arbeta med översikt
lig planering. 

Antagna/godkända planer: 
- Detaljplan för Löderup 24:28 (Restaurangen) i Löderups 

strandbad 
- Detaljplan för del av Sandskogen 2:6 (Kantarellen) 
- Detaljplan för Balkåkra 18:53 (Svarte skola) 
- Detaljplan för del av Ottiliana 42 i Ystad 
- Detaljplan för del av Sandskogen 2:4 (restaurang) 
- Detaljplan för Maskinisten1 i Ystad 
- Detaljplan för Rustmästaren 1 m.fl. (Parkens förskola) i 

Köpingebro 
- Detaljplan för del av Grundström 1 i Ystad 
- Områdesbestämmelser för Hagestad mosse 
- Naturvårdsprogram 

Bygglovsenhet 
Processarbetet, som påbörjades i oktober 2011, har fort
satt under 2012. Steg för steg har man gått igenom och 
analyserat ärendegången och gjort förändringar som lett 
till konkreta förbättringar; ingen bygglovskö, ökad tydlig
het som leder till färre frågor samt större engagemang 
och känsla av delaktighet hos alla på avdelningen. 

Inkommande ärende får en handläggare direkt och 
behandlas utan fördröjning, jämfört med tidigare då de 
gick igenom en första granskning. Varje vecka hålls två 
ärendemöten, det finns möjlighet att nå handläggarna 
under telefontid men också genom att boka ett möte via 
expeditionen. På personalsidan har enheten förstärkts 
med en assistent. 

565 bygglov har meddelats beslut om under året 
vilket är 50 färre än 2011. 

Ny förordning mer rättvis 
Förslaget till ny Plan- och byggförordning håller på att 
arbetas fram och väntas komma under 2013. Den kom-

Malin Gülich, chef på bygglovsavdelningen, är nöjd 
med processarbetet som lett till många förbättringar. 

2012 fick bostadsrättsföreningen Solliden ta emot 
en belöning på 10 000 kr för att de renoverat sin 
fastighet med stor känsla för material och historia. 

På Surbrunnsvägen i Ystad ligger en länga med fyra sam
mankopplade hus byggda i funkisstil; putsade fasader, 
bruna fönster och rött enkupigt lertaktegel. Vid renovering
en av dessa hus, ritade av Karl Eriksson och byggda 1944, 
tog bostadsrättsföreningen noga vara på både uttryck och 
material. Till exempel plockades teglet ner och rengjordes 
och trasiga pannor ersattes med begagnade av samma slag. 

Myndighetsnämnden beslutade att utse huset till den 
bäst renoverade enskilt ägda kulturbyggnaden i Ystad 
2012. Priset på 10 000 kr kommer från Ingeborg och Emil 
A Borgs stiftelse och gavs till bostadsrättföreningen Solliden 
som genomförde renoveringen. 

I motiveringen nämner man att hög ambitionsnivå och 
eftertänksamhet har präglat arbetet och att detta på ett 
positivt sätt visar ett utmärkt bevarande av stadsbilden. 

Årets kulturbyggnad 
går i funkisstil 

Madeleine Alstäde tar 
emot priset av Bertil Borgström, 
ordförande i Myndighetsnämnden 

mer troligen att innebära förändringar gällande sank
tionsavgifter. Som bestämmelserna ser ut idag resulterar 
vissa överträdelser inte i någon sanktionsavgift alls medan 
andra blir orimligt höga. Förväntningen är att den nya 
förordningen kommer att rätta till detta och ge ett mer 
rimligt sanktionssystem. 

Framtid 
Under 2012 startade planenheten upp arbetet med en 
fördjupad översiktsplan för Ystad. Bland annat planerar 
man flera workshops och att finnas i en lokal på stan 
för att kunna prata direkt med kommuninvånarna. Den 
fördjupade översiktsplanen kommer att fokusera på sex 
delområden: 
- God livsmiljö/gott vardagsliv/god hälsa 
- Ystads roll i regionen 
- Mark för bostäder, verksamheter, handel, grönstruktur 

och infrastruktur 
- Hamnområdets utveckling 
- Bevaransvärd stadsmiljö 
- Ett förändrat klimat 

Det finns efterfrågan på mer mark för verksamheter och ut
vecklingen av exempelvis Öja verksamhetsområde fortsätter. 

Bygglovsavdelningen fortsätter arbetet med att 
analysera arbetsgången på avdelningen genom att under 
2013 titta mer på delprocesser för att hitta områden där 
servicen kan förbättras ytterligare. 

Resultaträkning 

Utfall Budget 
Verksamhet 2012 2012 Avvikelse 

Plan och bygg 

Intäkter 6,5 5,5 1,0 

Kostnader -11,9 -10,6 -0,7 

Varav kapitaltjänst - - -

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

Kontakt 

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

544 5 

mailto:malin.gulich@ystad.se
mailto:anna.moller@ystad.se
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Köpingebro, som är den största tätorten utanför Ystads 
stadskärna, är en av kommunens mest intressanta utbygg
nadsområden och anses ha stor utvecklingspotential. 
Beslutet att köpa det gamla sockerbruket på orten blev 
en viktig pusselbit i arbetet med att skapa en modern och 

Många har tyckt till 
om Köpingebros framtid 

p l a n  o c  H  b y g g  

Bilden av hur Köpingebro kan se ut i 
framtiden är klar. Det står att läsa i 
den fördjupade översiktsplanen för 
kommunens näst största tätort som 
både boende, näringsliv och andra 
intressenter bidragit med synpunkter 
och kunskap till. Tack vare att idéer 
och kunskap fångats upp i ett tidigt 
skede kommer processen förhoppnings
vis att bli både kortare och enklare. 
Men framförallt blir slutresultatet bättre. 

Sammanfattande visionsbild från dialogen med utveckling av sockerbruksområdet norr om järnvägen.                               Illustration: Nyréns Arkitektkontor 

Principbild som visar förslag på gröna stråk och kopp-
lingar som kan utvecklas. Gula prickar markerar be-
fintliga och möjliga målpunkter längs aktivitetsstråken. 

 Streckad linje visar på dragning av lågstråk för dag
vatten som tillsammans med Nybroån skapar en slinga 
genom byn. Byns utformning ska vara en miljö till för 
alla. Särskilt viktigt är utformningen av gemensamma
miljöer kring bykärnan och längs natur- och parkstråket, 
hälsoslingan. 

Stationsläget ska utnyttjas på 
bästa sätt. Med en koncentra
tion av bebyggelse i bykärnan 
vid stationen skapas ett 
ökat underlag för resande. 
Vid stationen föreslås ett 
stationsstråk som knyter 
ihop såväl den norra och 
den södra sidan som de 
östra och västra delarna 
av byn. 

Principbild — nytt och gammalt vävs 
ihop till en bärkraftig helhet. 

Den nya bykärnan norr om järnvägen 

Lokstallet 

Kampanjhemmet 

Befintlig bykärna 
och station 

lek Fiske
dammar 

Kanotlek 

Skog 

Idrotts
plats 

Utegym 

Illustrationer: Nyréns Arkitektkontor 

aktiv bymiljö med tågstationen i centrum. Den fördjupade 
översiktsplanen tar avstamp i den medborgardialog som 
framgångsrikt genomförts tillsammans med bl a bybor 
och representanter från näringslivet under 2012. 

Anna Möller, planchef på Ystads kommun: 
— Det blev inte så stora förändringar i planen jämfört 

med resultaten i designdialogen, utan vi kunde vidareut
veckla det som kom fram under våra möten. De flesta 
känner igen sig vilket får ses som ett kvitto på att dialogen 
har varit lyckad. 

Köpingebro har många kvaliteter som boendeort; 
bra kommunikationer, skolor och mycket natur. 

— Allt tyder på att utvecklingen går på rätt håll. 
Exempelvis har tågtrafiken i Köpingebro ökat mest i hela 
Skåne. Den nya bebyggelsen i byn ska ligga nära sta
tionen som kommer att bli ortens centrum. Att bygga 
tätt och blandat nära stationen är en viktig del i hållbar 
utveckling för att möjliggöra ett mer miljövänligt resande, 
säger Anna Möller. 

Planen har nu varit tillgänglig för samråd med all
mänhet, myndigheter m fl och en hel del synpunkter har 
kommit in. Synpunkterna ska arbetas in i förslaget och 
sedan ska planen ut på utställning. 



 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
  

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    
   

   

   

   

   

 
  

Fa  S T I  g  H  e  T S  aV  d e l n  I  n g e n  

Badhusvisionen tar form
 

Under 2012 föll många bitar på plats 
för Ystads kommuns hittills största 
byggprojekt – Ystad arena. Men det 
varit ett händelserikt år även på andra 
håll inom avdelningen; viktiga energi
effektiviseringar, ny förskola och restau
rang i Svarte samt fortsatt utveckling 
av småbåtshamnen för att nämna 
några projekt. 

Fastighetsavdelningens uppgift är att 

förse kommunens verksamheter med 

funktionella lokaler av god standard 

samt ge bra service till lägsta kostnad. 

Avdelningen 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.U
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Årets händelser 
Energieffektivisering 
Arbetet fortsätter med att minska användningen av fos
sila bränslen för uppvärmning av fastighetsavdelningens 
byggnadsbestånd. 
-	 Sövestad skola (från oljepanna till ytjordvärmepump) 

tidigare oljeförbrukning ca 30 m³/ år. 
-	 Glemmingebro skola (från olja till grundvattenvärme 

pump) tidigare oljeförbrukning ca 16 m³/år. 
-	 Herrestad skola (från olja till luft/vatten värmepump) 

tidigare oljeförbrukning ca 7 m³/år. 
-	 I två fastigheter, Glemmingebro medborgarhus och 

Räfsans förskola, har uppvärmningssystemet bytts ut 
från elpanna till grundvattenvärmepump. 

-	 Ventilationsaggregatet på Ängaskolan byggnad A, B 
och C (tre vent.aggregat) är utbytt. De nya aggregaten 
innehåller roterande värmeväxlare med hög värmeåter
vinningsgrad. 

Ny- och ombyggnadsprojekt 
I småbåtshamnen har det hänt en hel del under 2012. 
- Yrkesfiskarnas hus blev färdigt med ny kaj, nytt kylrum, 
förråd och nya toaletter. 
-	 Sista bryggan för fasta båtplatser inklusive bänkar är på 

plats. 
-	 En förlängning av bryggan längs med pirarmen för 

långsides förankring är klar. 
-	 Plattläggning, bänkar och belysning har förskönat 

området betydligt och blivit väldigt uppskattat. 
I maj 2013 ska sista etappen vara slutförd. Gästhamnen 
ska göras mer flexibel och ge ökade möjligheter för större 
båtar att lägga till. 

Österporthallen 
Inköpet av en begagnad golvmatta till Österportshallen 
föll mycket väl ut. Det gamla golvet var i mycket dåligt 
skick och inte sällan trampade spelarna i genom golvet 
med dyra reparationer som följd, ibland akututryckning 
i samband med match. Tidigare behövde man dessutom 
rulla ut en plastmatta inför tv-sända handbollsmatcher. 
Den nya mattan kostade 540 000 kr och om tre år beräk
nas mattan kunna säljas vidare. 

Öp-hallen fick en ny plastmatta under 2012. Det gamla 
golvet gick ofta sönder med dyra reparationer som följd. 

-	 Etableringen av ICA vid Sjöbo-rondellen pågår och 
fortsätter enligt plan. Färdigställs juni 2013. 

-	 Risselmagasinet har fått ett nytt toppmodernt 
restaurangkök. 

-	 Intill scenen och restaurangen i Norra promenaden 
har det byggts ett mindre hus med omklädningsrum 
och dusch. 

-	 Vid campingen i Sandskogen står ett 100 kvadratmeter 
nybyggt servicehus färdigt med bl a badrum stora nog 
att rymma flera familjer samtidigt. 

Mark 
Under 2012 har försäljningen av tomter minskat ytterli
gare, men åtta tomter i Källesjö, två tomter i Köpingebro 
samt sju tomter i Nybrostrand har blivit bebyggda. 6 000 
kvm industrimark har sålts under året. 

Framtid 
- Projektering idrottsanläggningen 
- Sista etappen småbåtshamnen 
- Fortsatt utveckling av bl a Köpingebro samhälle 
- Parkens förskola ska byggas till 
- Löderups skola ska få en ny restaurang, nytt kök, extra 

rum 
- Köpingebro skola ska byggas till med fem nya klass 

rum, förbättrad tillgänglighet samt ombyggnad av 
restarang 

- En ny skatepark vid ungdomens hus ska anläggas 

Efterfrågan på industrimark är fortfarande stor och indu
strimark i Västra industriområdet kommer att säljas under 
2013. 

Resultaträkning 

Budget 
Verksamhet 2012 Avvikelse 

Fastighetsavdelning 

Intäkter 241,9 -7,4 

Kostnader -263,4 -0,1 

Varav kapitaltjänst (-71,5) (-) 

Summa -21,6 -7,5 

Utfall 
2012 

234,5 

-263,5 

(-82,5) 

-29,1 

Kontakt 

Fastighetschef Olof Hübner 
Telefon 0411-57 77 95 
E-post olof.hubner@ystad.se 

Till- och ombygg
nationen av Svarte 
skola blev färdig i 
november 2012. nu finns 
ett nytt kök och skolrestaurang 
som förser både förskola och 
grundskola med mat samt nya 
gemensamma lokaler till för
skolans alla avdelningar. 

Detta är Ystads kommuns första 
byggnad som motsvarar kraven 
för en sk Green Building. Därmed är 
standarden satt för hur alla nybyggnationer i kom
munens regi ska ske i framtiden. Miljöcertifieringen 
innebär en användning av 25 % mindre energi 
jämfört med nybyggnadskraven. 

— Alla är verkligen nöjda med den nya förskolan. 
Vi kommer att använda detta projekt som referens i 
framtiden, säger fastighetschef Olof Hübner. 

Henrik Evald är rektor på Svarte skola: 
— Både elever och lärare är väldigt nöjda med 

dämpningen av ljud i restaurangen som är väsentligt 
mycket bättre. Det ger oss alla en bättre arbetsmiljö, 
säger han. 

bästa miljön för 
barnen i Svarte 

988 9 

mailto:olof.hubner@ystad.se
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Det har varit en lång process, men det lönar sig inte att 
hasta inför den största investeringen i Ystads historia. 
Under 2012 har fokus legat på projektering och upphand
ling av el, vvs och prefabricerad betong. 

Intresset från allmänheten är stort, inte bara för vad 
huset kommer att innehålla och hur det ska se ut, utan 
även för hur bygget ska gå till etc. Bland annat har infor
mationsträffar genomförts och informationsblad delats ut. 

— Projektet blir mer och mer påtagligt inte minst för 
invånarna som visar stort intresse för vad som händer och 
söker mycket information. Det kom cirka 200 personer till 
första spadtaget trots fem grader och ösregn. Det visar 
att invånarna vill vara delaktiga i detta, berättar Ann-Sofie 
Eriksson som är projektsamordnare på Ystads kommun. 

Fokus på fuktförebyggande 
Specialistkunskaper i hur man undviker fuktproblem är ett 
mycket viktigt avsnitt i badhusbyggen. NCC har tillsam
mans med badhusspecialisten Anjo bygg bidragit med 
detta fokus redan i projekteringsfasen. Med ventilerat tak, 
icke organiska material och löpande kvalitetssäkring ska 
Ystads kommun slippa dyra kostnader för fuktsanering i 
framtiden. 

Under första kvartalet 2013 slutförs all projektering 
gällande badhuset och därefter är det enbart produktion. 
Det som kvartstår att upphandla är bl a ytskikt och instal
lationer (dock ej entreprenör) till bowlinghallen som ska 
husera på plan två med tolv banor och restaurang med 
plats för cirka 100 sittande gäster. 

Nästa projekt – idrottsanläggningen 
Parallellt sätter upphandlingen av idrottsanläggningen 
igång. Nästa etapp innebär bygget av en mindre tränings- 
och skolidrottshall med plats för ca 300 - 500 åskådare. 
När den är klar ska Österportshallen rivas och bygget av 
ytterligare en hall påbörjas. Denna hall har större kapacitet 
och plats för huvudarenan och två träningsplaner. Totalt 
ska 2 500 personer få plats på alla fyra sidorna i den stora 
hallen, de flesta med sittplats. 

— Det är spännande att vara med om ett projekt som 
kommer så många Ystadbor till nytta och har fokus på 
invånarnas behov, säger Ann-Sofi Eriksson. 

De totala kostnaderna för Ystad Arena 

beräknas uppgå till 500 miljoner kronor. 

I beslutad budget för 2012-2013 finns 

avsatt 240 miljoner kronor för att bygga 

badhuset, men för att genomföra hela 

projektet behövs ytterligare ca 260 miljo 

ner kronor fram till invigningen 2016. 

Man räknar med att badhuset kom 

mer att ha ca 125 000 besökare per år, 

vilket är drygt 54 000 fler än vad Fritidsba 

det har idag. Intäkterna för det nya badet 

beräknas till 4,8 miljoner kronor per år 

Beräkningarna grundas på studier av sex 

andra referensbad. 

Nu är bygget i gång 

Fa S T I g H e T S aV d e l n I n g e n  

Nu har bygget av badhuset kommit 
ur startblocken. Det symboliska första 
spadtaget togs i oktober och mark-
och schaktarbeten är igång efter ett 
gediget projekteringsarbete hösten 
2012. Bygget genomförs i nära samar
bete med NCC och har ett ordervärde 
på 228 miljoner kronor. 
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Illustrationer ovan och nedan: 
Sweco Architects/Henning Larsen Architects 

• Två omklädningsrum med duschar 

och bastu. Två mindre omklädn

ingsrum med dusch för familjer, 

personer med funktionsnedsätt 

ning, rehab, babysim etc 

•	 Tävlingsbassäng med åtta 25-

metersbanor med nationella 

tävlingsmått eller tio träningsba

nor och djupdel med enmeters

svikt och tremeters-trampolin 

•	 Multibassäng i ett avskilt rum för 

aktiviteter och rehab. 

•	 Fast läktare för 100 åskådare, yta 

för ytterligare 200 personer 

• Aktivitets- och rehab-bassäng i ett 

avskilt rum med höj- och sänkbar 

botten 

•	 Familjebad med barnpooler, en 

lagun med lutande botten, 

strömkanal, klättervägg ovanför 

separat bassäng samt två vatten 

rutschbanor 

Vattnet kommer att hålla en tempe 

ratur på 27-28 grader i simbassäng 

en och 30-35 grader i familjebadet 

och aktivitets- och rehabbassängen. 

En gemensam ångbastu för både 

damer och herrar kommer att 

finnas utanför omklädningsutrym 

mena. 

Trots kyla och regn ville många Ystadsbor 
bevittna det första spadtaget inför bygget av 
Ystads nya badhus. 

IN
N

EH
Å
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Rent vatten även i framtiden

T  e  K  n  I S K  a  aV  d e l n  I  n g e n  

Ordning och reda på gator och torg
 

Rent vatten i kranen, tömda soptunnor, 
penséer i parken och tillgängliga buss
hållsplatser – medarbetare från tekniska 
avdelningen har ett finger med i spelet 
i många av dina vardagsbestyr. 

Förutom löpande arbete med att 
underhålla planteringar, parker och 
vägar, så gäller det att se framåt, minst 
en generation. Utbyggnaden av Ned
raby både ökar och säkrar kapaciteten 
av vatten många år framöver. 

Tekniska avdelningen ansvarar för att 

anlägga, underhålla och utveckla kom 

munens gatumiljöer, parker och lekplatser 

samt gång- och cykelvägar. Avdelningen 

ansvarar också för va-nätet, från framstäl 

lande av ett bra dricksvatten till rening 

av avloppsvatten, liksom för hämtning av 

olika slags avfall och restprodukter. Verk 

samheten är uppdelad i fyra ansvarsområ 

den; avfall, gata, park och va.U
PP

D
RA

G
 

Årets händelser - Vatten och avlopp 
Utbyggnaden av vattenverket i Nedraby fortsätter och 
under året påbörjades den nya avhärdningsanläggningen. 
När detta är färdigställt i början av 2014 kommer invå
narna få ett mjukare och mindre kalkfällande vatten. 

Under året genomfördes lyckade provborrningar och 
pumpningar i vattentäkten vid Glemminge och Stora Her
restad. Dessa visade på stora kvantiteter grundvatten med 
god kvalitet, vilket är en viktig förutsättning för att kunna 
säkra vattenförsörjningen flera generationer framåt. 
Under året lämnade avdelningen därför in en ansökan till 
Mark- och Miljödomstolen om tillstånd för att ta ut mer 
vatten vid Glemminge vattenverk. Detta ska användas 
som reservvatten, vid högförbrukning samt för långsiktig 
befolkningsökning. Planeringsarbetet för hur vattenför
sörjningen ska se ut i kommuen på 60 års sikt påbörjades 
under året. 

Samtliga avloppsreningsverk i Ystads kommun kla
rade alla riktvärden. Ystads reningsverk visade det bästa 
kvävereningsresultatet sedan det byggdes 1998 vilket 
visar att 2011 års ombyggnad har gett resultat. 

En informationskampanj genomfördes om kadmium 
i konstnärsfärger och även en inventering i östra industri
området i Ystad. 

Ett nytt avtal med Sysav skrevs som innebär att man 
efter 2017 inte längre får skicka sitt lakvatten till Ystads 
reningsverk, vilket är en förutsättning för att verket ska 
kunna Revaq-certifieras. Arbetet med Revaq fortsätter 
men certifieringen skjuts upp tills reningsverket är om
byggt. 

Framtid 
- En ansökan till Mark- och Miljödomstolen om tillstånd 

för att ta ut mer vatten vid St Herrestads vattenverk 
kommer att skickas in. 

- Nästa etapp i utbyggnaden av Nedraby är ett nytt 
pumpverk som kommer att påbörjas under 2013. 

- Upphandling av en samverkansentreprenad för utbygg
nad av Ystads avloppsreningsverk ska skickas ut. 

- Fortsatt fokus på den långsiktiga vattenförsörjnings
planen; hur kan kommunens utbyggnadsplaner 
matchas gentemot vattentillgången, hur ser det fram
tida ledningsnätet ut etc. 

Hastigheten i Ystads tätort har ändrats till 40 km/h. . 

Varje dag kan vi njuta av rent vatten 
i kranen. Det är resultatet av dagliga 
insatser, året runt men även av lång
siktigt arbete med stora investeringar 
i vattenverk och ledningsnät. Befolk
ningen växer och förändringar i klimat 
och miljö kan påverka vattenkvaliteten. 
Ystads kommun ligger väl framme i 
planeringen – minst 20 år. 

I genomsnitt använder en person 180 liter vatten per dygn 
och många ser tillgången till rent vatten som en självklarhet. 
Men det ligger mycket arbete bakom en trygg vattenförsörj
ning och det krävs lång framförhållning för att klara behoven. 

— Perspektivet 20-25 år är inte speciellt lång tid när 
man pratar om vattenförsörjning. Planerna för att bygga 
ut Nedraby vattenverk påbörjades redan 2000 vilket 
visade sig vara helt rätt, säger Christina Molin som är va-
chef på Ystads kommun. 

Förutom att säkra vattenkapaciteten till Ystads väx
ande befolkning måste även nya miljö- och säkerhetskrav, 
klimatförändringar, risk för okända bakterier etcetera tas 
med i beräkningarna. I Ystad hämtas dricksvattnet från 
en grundvattentäkt vilket innebär vissa fördelar berättar 
Christina Molin: 

— Vi gör väldigt mycket för att säkra vattenkvaliteten. 
Ystadsbornas vatten kommer från en grundvattentäkt och 
till skillnad från när man tar sitt vatten från sjöar, så kallat 
ytvatten, är vi inte lika utsatta för risker. En annan fördel 
är att vattnet renas naturligt på sin väg genom jordlagren. 
Lagstiftningen säger dock att vi måste ha en skyddsbarriär 
till. 2005 installerades rening med uv-ljus vilket desinfice
rar vattnet och även verkar mot parasiter, som till exempel 
Cryptosporidium, som drabbade Östersund 2010. 

Utbyggnaden av Nedraby påbörjades 2010 och inne
bär en investering på cirka 179 miljoner kronor. Första 
etappen omfattar nya filter för avskiljning av järn och mangan. 

Nedraby vattenverk byggs ut för en säker vattenförsörjning på lång sikt. 

— Vårt grundvatten innehåller något för höga halter av 
järn och mangan för att klara gränsvärdena i dricksvatten
föreskrifterna och därför måste vi reducera dessa, berättar 
Christina Molin. 

Mjukare vatten 
2012 påbörjades etapp två som innebär en ny avhärd
ningsanläggning för att få mindre kalkhaltigt vatten. 

— Jag har aldrig fått något klagomål om hur vattnet 
smakar. Däremot är det många som hör av sig om att det 
är kalkfällande vilket gör att man exempelvis måste kalka 
av sin kaffebryggare ofta. Nu ser vi till att sänka kalkhalten 
vilket ökar livslängden på hushållsmaskiner och ledningar 
vilket blir en besparing för alla på sikt. 

Etapp tre ska påbörjas 2014 med målet att säkerställa 
leveranskapacitet till den växande befolkningen men även 
för att ha kapacitet när förbrukningen är hög till exempel 
under sommaren. 

— Vi bygger två vattenverk i ett kan man säga. Vi 
ökar därmed dels kapaciteten till 17 000 m³ per dygn, 
dels leveranssäkerheten. Oavsett vilket fel som inträffar; 
maskinellt, ett pumphaveri eller om vi måste göra under
håll så kan vi fortfarande producera och få ut 10 000 m³ 
vatten per dygn. Om den ena linjen måste stängas ner går 
den andra in, som konsument påverkas du inte alls. 

Vattenfynd! 
Sedan förra året har Christina Molin dessutom svaret på 
var vattnet ska hämtas de kommande 50 till 100 åren. 

— Under 2012 borrade och pumpade vi på prov i 
vattentäkterna i Glemminge och Stora Herrestad. Det gick 
väldigt bra och vi har hittat vatten i tillräckliga mängder 
och av rätt kvalitet på båda ställen, säger Christina Molin. 

Nu vet man alltså var det finns mer vatten och arbetet 
med att planera för långsiktig distribution tar vid, vilket inne
bära vissa utmaningar i en stad som funnits sedan medeltiden. 

— Vi måste komplettera och förnya vattenlednings
nätet eftersom många delar är gamla och slitna. Och mer 
vatten kräver större ledningar. Det gäller både rent vatten 
som ska pumpas ut och avloppsvatten som måste renas, 
säger Christina Molin. 
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Sänkt hastighet 
innebär förutom 

bättre säkerhet, 
även minskad belast

ning på miljön. 

Minnessten för Baltzar 
von Platen utsatt vid 
Karstens väg/Salo
mon Smiths väg. 

Nyanläggning 
av kanonerna 

på Skansgatan. 

Årets händelser - Trafik och gata 
Hastigheten i Ystads tätort har ändrats till 40 km/h. Ett 
viktigt skäl är att hastigheten har den enskilt största på
verkan på trafiksäkerheten; i 40 km/h överlever 7 av 10 en 
kollision men i 50 km/h riskerar 7 av 10 att dö. Föränd
ringen är också ett led i moderniseringen av hastighetssys
temen från 1971. Dagens trafiksituation med fler fordon 
och högre trafikbelastning gjorde det nödvändigt för 
kommunen att genomföra förändringen. En positiv effekt 
är även minskad belastning på miljön. 
-	 Övergångsstället vid Bingofältet på Västerleden hastig

hetssäkrades med ett fartgupp. 
-	 Hastighetsdämpande åtgärder på Erik Dahlbergsgatan 

samt på Drottning Margarethas väg har genomförts. 

Framtid 
Under 2013 fortsätter arbetet med att tillgänglighetsan
passa busshållsplatser. Under året ska även västra delen av 
Industrigatan byggas om. 

Årets händelser - park 
-	 Avdelningen arbetar löpande med odling och utsätt

ning av blommor samt dekorationer. 
- Ny policy för lekplatser antogs i november 2012. 
- Anläggningen av ett nytt område i östra delen av Dag 

Hammarskjölds park påbörjades. 
- Nyanläggning av kanonerna på Skansgatan. 
- Två stadsgränsstenar har placerats ut enligt historisk 

karta på Västerleden och Kristianstadsvägen. 
- Minnessten för Baltzar von Platen utsatt vid Karstens 

väg/Salomon Smiths väg. 
- Belysning i Norra promenaden. 
- Trädplantering för sista sträckan av Kristianstadsvägen 

samt ny trädallé i Källesjö. 

Framtid 
-	 Nya trädplanteringar i Nybrostrands exploateringsom

råde planeras. 
- 12 silveroxlar ska planteras på Stora Östergatan. 
- Trädplantering, anläggning av stig i nytt område i östra 

Dag Hammarskjölds park fortsätter. 

Resultaträkning 

Utfall Budget 
Verksamhet 2012 2012 Avvikelse 

Tekniska avdelningen 

Intäkter 131,7 127,4 4,3 

Kostnader -180,0 -175,5 -4,5 

Varav kapitaltjänst (-31,5) (-28,9) (-2,6) 

Summa -48,3 -48,1 -0,2 
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I ett första skede har kommunerna valt att samordna leve
ranserna av livsmedel som står 60-70 procent av de totala 
varuinköpen. Den 1 januari 2013 gick upphandlingen av 
en distributionscentral ut och företaget som vinner denna 
ansvarar för terminalarbete och transport till kommuner
nas olika kök. Men själva ruttplaneringen; när, hur och 
till vem leveransen ska, ansvarar kommunerna själva för. 
Projektledare Tina Persson förklarar: 

— Vi har strax över 100 kök i Ystad, Simrishamn 
och Tomelilla. Kommunerna sitter på kunskapen om hur 
de olika verksamheterna fungerar och vi tror helt enkelt 
att vi sköter transportplaneringen bättre än en extern 
transportör. Av vissa reaktioner att döma ses detta som 
enbart positivt då det är ett ganska komplext pussel att 
lägga. Vi har valt att titta på varje köks specifika behov; 
leveransprecision, mängder och typ av leveranser. Dessa 
data lägger vi in i ett ruttoptimeringsprogram som räknar 
ut olika scenarion, rutter, volymer, antal körda mil, timmar 
och utsläpp. Detta kan ses som navet i hela projektet, 
ett avancerat program som man kan få ut väldigt mycket 
information ifrån, säger Tina Persson som faktiskt själv 
provkört många av transportrutterna. 

Renare luft och enklare för personalen 
Projektet räknar på sikt med ekonomiska besparingar, 
ökad trafiksäkerhet och inte minst att främja kommuner
nas viktiga miljömål. 

— Distributionscentralen bör ligga i Ystad. Det är den 
bästa placeringen enligt våra beräkningar, allt för att få så 
korta körsträckor som möjligt, säger Kerstin Wulff, chef 
för Samhällsbyggnad och projektägare på Ystads kommun. 

En viktig förbättring är också att kökens planering blir mer 
effektiv. 

— Tidigare har leveransangivelser kunnat vara väldigt 
oprecisa vilket gör det svårt för enheterna att planera till 
exempel personalresurser. Det blir också ineffektivt att ta 
emot flera olika leveranser jämfört med en. Målet är att 
komma ner till i genomsnitt mellan en till tre leveranser 
i veckan jämfört med dagens som i extremfallet är tolv, 
säger Tina Persson. 

Andra vinnare hoppas man blir de lokala livsmed
elsproducenterna som nu endast behöver leverera till en 
terminal istället för 100. I nästa livsmedelsupphandling 
är det möjligt att offerera till exempel endast en varu
grupp. 

— Vårt upplägg möjliggör för såväl stora som små 
livsmedelsproducenter att lägga bud i vår nästa upphand
ling av livsmedel, säger Kerstin Wulff. 

Effekter på lång sikt 
På lång sikt är förhoppningen att främja en levande 
landsbygd, stötta miljömålen och att utveckla konceptet 
att täcka även andra distributionskedjor. Med modern 
teknik och GPS i alla bilar kommer man bland annat att 
kunna jämföra körsträckor, mäta hastigheter och kontrol
lera kostnader. 

— Allt är än så länge i teorin för oss, men en kom
mun som kommit långt är Växjö och siffror därifrån 
talar redan sitt tydliga språk; från 1 900 leveranser per 
vecka till 350. Intresset för vår upphandling är stort och 
jag har hittills fått många positiva reaktioner, säger Tina 
Persson. 

Alla vinnare vid 
tajmad distribution 

Varje dag kör åtskilliga transportbilar 
till Ystad, Simrishamn och Tomelilla med 
allt från mat och dryck till kontors- och 
städmaterial till kommunernas olika 
verksamheter. I projektet Samordnad 
varudistribution slår man fast att här 
finns stora samordningsvinster att göra. 
Förstudier och datorsimuleringar visar 
att transporterna går att minska med 
hela 70 procent. 

Kontakt 

Teknisk chef Ronny Wiking 
Telefon 0411-57 71 67 
E-post ronny.wiking@ystad.se 
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g I S  o c  H  M  ä  T  n  I  n g  K o  S T  o c  H  l o  K  a lV Å R  d  

Tid till kvalitetsarbete
 
Efterfrågan på mätningsuppdrag har 
varit betydligt lägre under 2012 än 
under 2011. En del fokus har därför 
kunnat läggas på underhåll av kommu
nens baskartor, vilket kommer att spara 
tid på sikt, men även för intrimning av 
det nya GIS-systemet på avdelningen. 

Årets händelser 
- 320 mätningsuppdrag har utförts (husutsättningar, 

nybyggnadskartor, grundkartor etc) 
- 9 grundkartor (13 st 2011) 
- 86 nybyggnadskartor (114 st 2011) 
- 46 husutsättningar (117 st 2011) 
- 7 förrättningsförberedelser inom avtalet med Lantmäteriet 
- Nya väg-, rondell- och gatunamn 
- Nya adresser på Lasarettsområdet i Ystad 

Gis och mätning ansvarar för kartläggning 

såväl på som under marknivån. Den ska ut 

föras enligt gällande lagar och förordning 

ar till nytta för kommunens verksamheter, 

samt myndigheter, företag, organisationer 

och privatpersoner. Man ger också förslag 

till nya namn på gator, kvarter och övriga 

platser. U
PP
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- Antalet belägenhetsadresser (reglerat enligt lag) har 
ökat bl a vid Österportsskolan, Parkskolan, Ängaskolan, 
Västervångskolan och Berghusa. 

- Övergången till GEOSECMA för ArcGIS har fortsatt under 
året liksom övergången till nytt höjdsystem RH 2000. 

- Arbete med namnsättning i nytt exploateringsområde 
Nybrostrand 

Framtid 
Målsättningen är att den 1 maj 2013 gå med i Geo
datasamverkan. Detta är ett samarbete mellan statliga 
myndigheter och organisationer och andra kommuner vad 
gäller utbyte av geodata och innebär tillgång till bättre 
beslutsunderlag och en förenklad administration. 

GIS- och mätningschef Roger Svensson förutspår att 
antalet beställningar på nybyggnadskartor kommer ligga 
på en fortsatt låg nivå under 2013. Fokus kommer att 
ligga på att slutföra bytet av de lokala höjdsystemen till 
RH 2000, vilket kommer att underlätta vid mätning mellan 
orterna och över kommungränser. 

Resultaträkning 

Utfall Budget 
Verksamhet 2012 2012 Avvikelse 

GIS och Mätning 

Intäkter 2,0 2,5 -0,5 

Kostnader -4,1 -4,4 0,3 

Varav kapitaltjänst (-0,2) (-0,2) (-) 

Summa -2,1 -1,9 -0,2 

Kontakt 

GIS- och mätningschef Roger Svensson 
Telefon 0411-57 72 57 
E-post roger.svensson@ystad.se 

Klimatsmarta kök
 
Under året byggdes ett nytt kök och 
en skolrestaurang på Svarte skola som 
förser både förskola och grundskola 
med alla måltider. Arbetet med klimats
marta måltider som drivs i samarbete 
med KoU och den nya livsmedelsupp
handlingen har varit fokus 2012. 

Årets händelser 
Underlaget för en ny livsmedelsupphandling togs fram 
under 2012. Förhoppningen är att denna, i kombination 
med projektet Samordnad varudistribution, ska möjlig
göra för mindre livsmedelsproducenter att lämna offerter. 
Bland annat har varugrupperna delats in i fler undergrup
per för att gynna mindre leverantörer. 

Personalen och matgäster är mycket nöjda med den 
nya skolrestaurangen och uppskattar det faktum att det 
är en Green Building. Materialvalet ger god arbetsmiljö 
och en trivsam ljudnivå 

I början av 2013 stod det klart att skolmatsleveran
tören Menigo Food förlorade mot kommunen gällande 
tvisten som pågått sedan 2010. Ystad tingsrätt slog fast 
att företaget ändrat sina priser i strid med avtalet och 
döms nu att betala kommunens rättegångskostnader på 
800 000 kr. 

Under året deltog tre kockar från skolmåltiderna i 
Skolmatsgastro som är en nationell tävling för skolkockar. 
Tävlingen går ut på att skapa en veckomeny som fungerar 
för minst 100 personer och med snittpris på max 10 kr/ 
portion. 

Framtid 
Klimatsmarta måltider är ett vitt begrepp som omfattar inte 
bara vilken mat man serverar utan även transporter, säsong
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anpassning, ökning av baljväxter och minskat matsvinn. 
Arbetet med klimatsmarta måltider utökas nu genom 

ett samarbete med med Kultur och Utbildning. Målet är 
att arbetet i köken ska återspeglas i klassrummen; elev-

Både kvartersnamn och gatunamn krävs för 
att fastighetsbildningen ska vinna laga kraft. 
Det finns ett register med både gamla och nya 
namnförslag. Förslag kan komma från både po
litiker och GIS och Mätning även om nämnden 
tar det slutgiltiga beslutet. 

— Vi arbetar gärna utifrån teman och historisk 

anknytning. Det har man gjort sedan slutet 
av 60-talet i Ystads kommun. För det nya 
området vid Ica Kvantum har vi valt namn 
efter gården som hette Almelund som låg 
där förr. I Källesjö har alla namn anknytning 
till yrken och personer som fanns på Källesjö 
gård förr, säger Roger Svensson. 

Så döps våra gator och torg 
Resultaträkning 

Utfall Budget 
Verksamhet 2012 2012 

Serviceavdelningen 

Intäkter 56,0 54,9 

Kostnader -61,2 -60,8 

Varav kapitaltjänst (-0,3) (-0,3) 

Summa -5,2 -5,9 

Avvikelse 

1,1 

-0,4 

-

-0,7 

erna kan räkna på utsläpp av växthusgas, följa matens väg 
genom Europa, bara för att ge några exempel. 

Lokalvård 
Miljömedvetenheten är stor inom yrkeskåren. Målet är att 
aktivt tänka på miljön och använda så lite kemiska medel 
som möjligt. 

Inom avdelningen går man mot en generationsväx
ling. Det finns dock ungdomar som är villiga att satsa på 
yrket vilket innebär att kompetensen inom exempelvis 
golvvård kommer att finnas kvar. 

Avdelningschef Lotta Wallin vill ge en stor eloge till 
personalen, verksamhetens största tillgång, för stor kreati
vitet och arbetsglädje som genomsyrar alla avdelningar. 

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 samtidigt bevara det genuina, vara 

delaktiga i matupplevelsen och finnas till 

hands för sina gäster. Medarbetarna inom 

lokalvård ser till att lokaler till kommunens 

alla verksamheter hålls snygga och rena 

och bidrar därmed till fastighetsunderhåll 

och god arbetsmiljö. 

U
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Kostenheten. 

Kontakt 

Servicechef Lotta Wallin 
Telefon 0411-57 77 33 
E-post lotta.wallin@ystad.se 
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I  T- aV  d e l n  I  n g  e K  o n o  M I  

Vård och migrering av it-miljöer
 

2012 har handlat mycket om att förädla 
de stora förändringar som genomfördes 
2011, men också om att migrera exter
na verksamheters IT-miljö; miljöförbun
det och Ystadbostäder. Samtidigt har 
ett grundligt förarbete genomförts inför 
projektet att migrera Sydgyms it-verk
samhet tillsammans med Ystads kom
muns – allt för att minimera riskerna vid 
själva genomförandet. 

It-avdelningen har till uppgift att säker 

ställa driften av kommunens it-system 

samt utveckla systemet så att det fungerar 

som en funktionell plattform för dagens 

it-tjänster. Avdelningen ansvarar för 

upphandling, installation och kostnadsop 

timering av såväl mjuk- som hårdvara och 

deltar aktivt i utvecklandet av kommunens 

it-strategi.U
PP
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Hela it-avdelningen samlad. 

Årets händelser 
Miljöförbundet Ystad-Österlen står, liksom alla offentliga 
verksamheter, inför utmaningen att kunna erbjuda sina 
tjänster dygnet runt hela året. Genom att samordna sats
ningen på e-tjänster med Ystads kommun, blir processen 
både mer effektiv och kostnadseffektiv. 

— Redan innan ansvarade vi för delar av miljöför
bundets it-miljö och det känns helt naturligt att vi nu 
samlar både kompetens och resurser för att skapa en bra 
plattform för e-tjänster, säger it-chef Roger Nilsson. 

Ystadbostäder hade en föråldrad it-miljö som be
hövde uppdateras både vad gällde hårdvara och mjuk
vara. Under 2012 tog man tillfället i akt att samtidigt med 
integrationen med Ystads kommuns it-avdelning, även 
byta ut dessa plus att man skapade ett säkrare skalskydd. 
Det betyder att servar nu finns i ett säkert rum där både 
brandskydd och lagring är säkerställda. 

Även Ystadbostäder arbetar med att utveckla e-tjäns
ter till sina kunder och kan nu utnyttja synergieffekterna 
som erbjuds genom samarbetet med kommunen. Båda 
projekten har gått mycket bra med minimala driftsstörningar. 

En viktig åtgärd under året var bytet av kommunens 
servrar som nu är fyra stycken. 

Framtid 
It-avdelningen arbetar vidare med att utveckla e-tjänste
plattformen, integrationen av Sydgyms it-avdelning, 
it-visionen och e-strategin. Den nya organisationen ska på 
plats med ett tillskott på sex personer från Sydgym. Under 
2013 flyttar man in i nyrenoverade lokaler i BUN-huset. 

It-avdelningen strävar också efter att bli bättre på att 
ta hand om frågor och önskemål från it-användarna inom 
kommunen. 

Resultaträkning 

Utfall Budget 
Verksamhet 2012 2012 Avvikelse 

It-avdelning 

Intäkter 11,2 10,9 0,3 

Kostnader -12,5 -12,1 -0,4 

Varav kapitaltjänst (-1,8) (-1,8) (-) 

Summa -1,3 -1,2 -0,1 

Kontakt 

It-chef Roger NIlsson 
Telefon 0411-57 70 09 
E-post roger.nilsson@ystad.se 

Ekonomiåret 2012
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2012 visar ett 
underskott på 3,2 mkr. I resultatet ingår nedskrivning av 
paviljonger i Surbrunnen med 6,2 mkr, realisationsvinster 
vid fastighetsförsäljningar och transportmedel 3,5 mkr 
samt underskott från de affärsdrivande verksamheterna 
med 0,7 mkr. Nämndens resultat exklusive nedskrivning, rea
vinster och affärsdrivande verksamheter uppgår till +0,3 mkr. 

Energieffektiviseringar 
Arbetet fortsätter med att minska användningen av fos
sila bränslen för uppvärmning av fastighetsavdelningens 
byggnadsbestånd. 

Konventering från olja till ytjordsvärmepump på Söve
stads skola är genomförd. Glemmingebro har fått nya 
värmekällor på Räfsan, skolan, medborgarhuset och brand
stationen. Inkoppling av fjärrvärme på Köpingebro skola 
har skett under hösten, då Ystad Energi har placerat ett 
fjärrvärmeverk i Köpingebro. Herrestads skola har fått ny 
luft/vatten värmepump som tidigare värmdes upp med olja. 

På Ängaskolan byggnad A-C har nya ventilationsag
gregat installerats med hög värmeåtervinningsgrad. 

Byggprojekt 
Etapp 2 av småbåtshamnens omdaning är färdigställd 
innehållande ombyggnaden av kaj och nybyggnationen 
av hus till yrkesfiskarna, ombyggnad av fast brygga och 
nybyggnad av brygga samt arbetet med belysning på 
båda dessa bryggor. Markanläggningen mellan brygga 
och gröningen, plattor, lampor, bänkar, flaggor med mera 
har avslutats. Etapp 3 startas under våren 2013. 

Svarte förskola, beräknat underskott med 0,6 mkr vil
ket är en förbättring med 1,0 mkr sedan förra prognosen i 
tertial 2. Underskottet hänför sig till geoteknisk undersök
ning som visade att marken var förorenad. Åtgärderna för 
att iordningställa marken kostade 1,1 mkr. 
Nya byggnaden är kommunens första Greenbuilding
klassificerade fastighet. 

Ystad Arena, under året har den konkreta byggfa
sen med mark- och schaktningsarbeten inletts efter ett 
gediget projekteringsarbete. Bygget genomförs i nära 
samarbete med NCC i ett partneravtal som skrevs på 
under sommaren. Bygglovet beviljades under september 
månad och första spadtaget togs den 6 oktober. 

Ny kostnadskalkyl för ombyggnaden av vattenverket 
i Nedraby finns framtagen gällande 2012-04-01 med en 
totalkostnad på 179,0 mkr. 

För avloppsreningsverket är angiven kostnad osäker 
eftersom Länsstyrelsen inte har behandlat kommunens 
tillståndsansökan. 

Källesjörondellen har färdigställts under året. 

anders andersson och 
Hanna Jönsson ger 
verksamheterna det 
stöd som efterfrå
gas och bidrar till 
utvecklingen av 
samhällsbygg
nadsförvalt
ningen. 

Ledstjärnor: 
kundfokus, 
flexibilitet, respekt 

driftredovisning, mkr 

Utfall Budget 
Projekt 2012 2013 Avvikelse 

Politisk verksamhet -0,7 -0,8 0,1 

Administration och utveckling -4,3 -8,6 4,3 

Fastighetsavdelning -29,1 -21,6 -7,5 

It-avdelning -1,3 -1,2 -0,1 

Plan och Bygg -5,4 -5,1 -0,3 

GIS- och Mätning -2,1 -1,9 -0,2 

Teknisk avdelning -47,6 -48,1 0,5 

Avfallsenhet -1,9 - -1,9 

VA-enhet 1,2 - 1,2 

Serviceavdelning -5,2 -5,9 0,7 

Summa -96,4 -93,2 -3,2 

Investeringsredovisning, mkr 

Utfall Budget 
Projekt 2012 2013 Avvikelse 

Energioptimering (etapp 1) -9,9 -8,2 -1,7 

Småbåtshamnen (etapp 2) -13,9 -21,0 7,1 

Ny förskola Svarte -30,4 -30,2 -0,2 

Ystad Arena -36,4 -200,3 163,9 

Ystads framtida 
vattenförsörjning -23,0 -57,0 34,0 

Källesjö rondell -7,9 -10,0 2,1 

Övriga investeringar -40,2 -98,9 58,7 

Summa -161,7 -425,6 263,9 
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