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Årets verksamhet 

 

Barn- och Utbildningsnämndens reglemente 

Barn- och Utbildningsnämnden fullgör kom-

munens uppgifter vad avser barnomsorg och 

utbildning samt fritidsverksamhet. 

Nämndens uppgifter omfattar all kommunal 

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg med 

 Förskola  

 Pedagogisk omsorg 

 Fritidsverksamhet 

 Tillsynsansvar för enskild förskole- 

och fritidsverksamhet med annan hu-

vudman än kommunen 

 

Nämndens uppgifter omfattar vidare all utbild-

ningsverksamhet inom 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Grundsärskola 

 Kommunal vuxenutbildning 

 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 

(särvux) 

 Svenskundervisning för invandrare  

 Verksamheter inom Kulturskolan 

 

Nämndens uppgifter omfattar också efter-

gymnasial och annan utbildning under Forum 

Ystads ansvar. 

Nämndens uppgifter omfattar all kommunal 

fritidsverksamhet och ansvarar därmed för att 

 organisera och ansvara för fritidsgår-

dar och fritidsaktiviteter inom kom-

munen 

 organisera och ansvara för den verk-

samhetrelaterade driften av kommunen 

fritidsanläggningar 

 inom ramen för beviljade anslag och 

fastställda normer fördela bidrag – 

även investerings- och anläggningsan-

knutna – till föreningar, organisationer 

och enskilda enligt av nämnden fast-

ställda normer. 

 

 

 

 

 

 

Viktiga händelser under året 

(Nedan ges en sammanfattning av viktigare händelser 

under året, för detaljer se respektive verksamhetsberät-

telse.)   

Under året har verksamheten bedrivits enligt 

den i budgeten fastställda verksamhetsidén 

samt fastställda ansvarsområden för barn- och 

utbildningsnämnden.  

Under våren 2012 inspekterade Skolinspekt-

ionen Ystads kommun genom besök, inter-

vjuer, enkäter och dokumentstudier. Grundsko-

lorna, grundsärskolan samt vuxenutbildningen 

har fått särskilda beslut.   

Av rapporterna går att utläsa att kommunens 

skolor överlag håller god kvalitet. Kunskapsre-

sultaten är höga, det råder trygghet och studie-

ro på de flesta skolor och det bedrivs ett bra 

arbete för att förebygga kränkande behandling.  

Alla skolor har i september svarat Skolinspekt-

ionen vilka åtgärder som sätts in för att komma 

till rätta med bristerna. Besluten för förskola, 

fritidshem, vuxenutbildning och grundsärskola 

släpptes under oktober månad och det övergri-

pande beslutet för kommunen kom i november.  

Kommunens svar till Skolinspektionen kom-

mer att skickas in i februari 2013 och har tagits 

fram i samarbete mellan Barn- och utbild-

ningsnämndens presidium, förvaltningschef, 

områdeschefer och Utvecklingsenheten, där 

även utkastet av svaret har skickats på remiss 

till alla skolledare i kultur och utbildningsför-

valtningen. 

Kunskapsresultaten i årskurs 9 år 2012 blev 

något bättre än året innan. 91,3% av kommu-

nens elever i årskurs 9 blev behöriga till eko-

nomi-, humanistiska- och samhällsvetenskap-

liga programmen (kommungruppen: 83,7%, ri-

ket 85%).  

Samma siffror gäller även för behöriga till 

estetiska program. Behörigheten till naturve-

tenskapliga- och tekniska program var i Ystad 

90,5% (kommungruppen: 81,8%, riket 83,4%).  

 



 

Elever i årskurs 4 och 7 har fått en personlig 

elevdator. IT-pedagogerna har haft workshops 

tillsammans med lärare och elever. I satsning-

en ”en dator per elev” ingår också en större 

fortbildningsinsats (åtta heldagar) under led-

ning av utvecklingskonsulter, där alla rektorer, 

områdeschefer för grundskolan samt ut-

vecklingsledarna deltagit.  

Alla rektorer har tagit fram en vision och en 

handlingsplan för hur de under de kommande 

åren ska utveckla sin skola.  

Under 2013 kommer alla lärare i grundskola 

och grundsärskola att gå en utbildning. Ystad 

är den första kommunen i Sverige som ger 

samtliga pedagoger denna utbildning.  

Alla pedagoger i förskolan kommer under vår-

terminen 2013 att få fortbilning i pedagogisk 

användning av lärplattor, då dessa kommer att 

börja användas i alla förskolor. 

Tolv personer från Ystads kommun (elever, lä-

rare, rektor, utvecklingsledare och IT-

pedagoger) åkte i april till Kista och den 

”SETT” - mässa och konferens om det mo-

derna lärandet i skolan.  

I en mycket välbesökt och uppskattad monter 

presenterades fem skolutvecklingsområden 

som pågår i Ystads kommun; Skolväskan, 

Bloggar, Webbstjärnan, Matematikprojekt och 

Att skriva sig till läsning 2.0.  

Ystad ligger i framkant vad det gäller IT och 

det omdefinierande lärandet och två bidrag 

från Ystads kommun var i våras nominerade 

till final i Webbstjärnans riksomfattande täv-

ling. Bidraget från Backaskolans årskurs 1 

vann. Syftet med Webbstjärnan är att utveckla 

användningen av internet i skolarbetet och att 

elever i den svenska skolan ska få goda kun-

skaper i att använda internet för att publicera 

innehåll och sprida meningsfulla budskap.  

Några av kommunens skolor har tagit emot ett 

tjugotal studiebesök från andra kommuner med 

anledning av Att skriva sig till Läsning.  

Ystads kommun fick, för läsåret 2012/2013, 

230 000 kr i bidrag från Kulturrådet. Under 

läsåret startar tio olika Skapande skola-

projekt i kommunen, alla initierade av skolorna 

själva. Ystads kommun var medarrangör till en 

stor kulturkonferens i oktober finansierad av 

Skapande skola-bidrag från Kulturrådet.  

En arbetsgrupp, kallad ”Barn på tvären” har 

bildats, bestående av representanter från Klost-

ret, Konstmuseet och biblioteket samt kultur-

utvecklare och samordnare för Skapande skola 

för att få en helhetsbild av barnkulturen i för-

valtningen. Denna grupp har som ledord 

Glädje, Inspiration, Samverkan och Hel-

hetssyn och kommer att träffas cirka sex 

gånger om året. 

Under året har matteprojekt pågått i några av 

kommunens skolor. Dessa matteprojekt har fi-

nansierats via ansökta medel från Skolverket.  

År 2012 var sista året för Skolverkets projekt-

pengar till årskurs 1-3 för Basfärdigheter att 

kunna läsa, skriva och räkna.  

Med dessa medel genomfördes en seminarie-

serie i samarbete med Malmö högskola för 60 

lärare som undervisar i Sv/Sv A i F-3 samt re-

presentanter för Barn- och elevhälsan. Kompe-

tensutvecklingens syfte är att stärka pedago-

gernas kompetens och höja undervisningens 

kvalitet.  

Förskolornas utbildningsinsats, inom ramen av 

Modellområdet, "Tidig upptäckt", avslutades 

i maj. Syftet med kompetenssatsningen för för-

skolans personal är att öka möjligheten till att 

tidigt upptäcka särskilda behov hos barn, ge 

nödvändigt stöd och utveckla samverkansfor-

mer.  

Den tidigare Samverkansplanen för barn och 

unga i Ystads kommun mellan Social Omsorg 

och Kultur o Utbildning reviderades under 

2012 och ett nytt styrdokument med titeln 

”Förebyggande och tidiga insatser för barn 

och unga i Ystads kommun” är framtaget.  

Den nya planen är inte, i första hand, en sam-

verkansplan utan en plan för förebyggande och 

tidiga insatser där samverkan ska ske när det är 

till fördel för barnet.  

Planen har varit på remiss till bland annat. 

Ungdomsfullmäktige och förväntas bli antagen 

av kommunfullmäktige i början av år 2013.  

Den nya förskolan i Svarte, som ligger i di-

rekt anslutning till skolan, färdigställdes under 

hösten 2012. Grundskoleverksamheten i 

Glemminge skola är, utifrån pedagogiska vins-

ter, flyttad till Löderups skola. Glemminge för-

skola och fritidshem har hösten 2012 flyttat till 

gemensamma lokaler, vilket möjliggör samar-



 

bete och kräver pedagogiskt nytänkande. En 

renovering av Parkens förskola är beslutad och 

kommer igång 2013. Ombyggnad av Löderups 

skola (nytt kök, matsal och klassrum) samt re-

novering av Räfsans förskola påbörjades under 

hösten. 

Ystad Arena har dominerat verksamhetsåret 

och etapp 1 som avser uppförande av ny ba-

danläggning påbörjades under hösten och det 

första spadtaget togs den 6 oktober. En enkel 

caféteria uppfördes under året på Sandskogens 

IP och invigdes lagom till fotbollspremiären 

den 23 april. Caféet har uppförts med gemen-

samma insatser från samtliga föreningar som är 

verksamma på Sandskogens IP.  

Nya boulebanor har uppförts på gamla skjut-

banan vid start/mål för Sandskogens motions-

slinga och en temporär så kallad discgolfbana 

har iordningsställts inom miljöparken norr om 

Sandskogen. De båda senare är resultat av in-

komna medborgarförlag.  

Arbetet med Fritidsplanen har fortsatt under 

året. Ett förslag presenterades under hösten för 

kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade 

att återremittera förslaget till förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

   

 

                                     Utsikt från förskolan i Svarte 

Arbetsmiljö 

Arbetet med att följa kommunens rutiner för 

det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt 

under 2012. 

LISA - ett digitalt system för rapportering av 

tillbud och arbetsskador har implementerats 

under 2012 där den enskilde medarbetaren 

rapporterar ett tillbud. Tillsammans med ar-

betsledaren rapporteras en arbetsskada.  

Under 2012 har förvaltningen fortsatt arbeta 

med de kommungemensamma arbetsmiljömå-

len i arbetsmiljöpolicyn. Under året har även 

en uppföljning och utvärdering av arbetet med 

de förvaltningsspecifika handlingsplanerna 

som togs fram utifrån den stora årliga uppfölj-

ning som ägde rum 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunala mål 
 

 

Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgäng-

lig och växande kommun för boende, före-

tagande och besök 

– De som bor, besöker och verkar i Ystad upp-

lever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- 

och idrottsliv 

– Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av 

verksamheten 

Analys - I hög grad uppfyllt 

Nämnden arbetar med målet i enlighet med, 

den av kommunfullmäktige fastställda, kultur-

garantin för barn och unga i Ystad. I BUN-

planen beaktas folkhälsoperspektivet i ett av de 

prioriterade målen, Hälsa och livsstil, där tyd-

liga mål är formulerade.  

Det folkhälsopolitiska programmet kommer att 

antas av kommunfullmäktige i januari 2013.  

I de enkäter som besvarats av kommunens ele-

ver i årskurserna 4, 6 och 9 visar att eleverna är 

i hög grad fysiskt aktiva på sin fritid. I verk-

samheternas kvalitetsredovisningar redogörs 

för att Kulturgarantin uppskattas och utnyttjas 

samt skapar inspiration.  

Ystads verksamheter ska vara kostnadsef-

fektiva och ekonomin ska vara i balans 

– Effektivitet och fokus på kärnverksamheter 

– Ekonomin är i balans 

Analys – Delvis uppfyllt 

Verksamheterna har uppnått ett gott resultat 

med utgångspunkt för det uppdrag som styrs 

av gällande lagstiftning och reglemente.  

Ekonomin visar på ett underskott på cirka två 

miljoner. Från en tidigare prognos som visade 

på ett betydligt större underskott har verksam-

heterna gjort en kraftfull återhämtning med 

bland annat ett gediget arbete kring personal-

planering.  

Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljö-

perspektiv 

– Utveckla och värna om en hållbar miljö är 

en naturlig del av verksamheten 

Analys - Delvis uppfyllt 

Ett miljö- och hälsomedvetande görs synligt i 

samtliga verksamheter inom barn och utbild-

ningsnämndens ansvarsområde. I BUN-planen 

finns ett prioriterat område, Hälsa och livsstil, 

med mål som samtliga verksamheter följer upp 

och utvärderar.  

Marietorps naturskola är en del av den verk-

samhet som pedagogiskt arbetar med de lång-

siktiga miljömål som finns både nationellt och 

lokalt.  

Med anledning av en motion till kommunfull-

mäktige startar år 2013 ett projekt tillsammans 

med samhällsbyggnadsnämnden angående 

klimatsmart mat. Arbetet i verksamheterna 

med miljöfrågor samt hållbar utveckling är 

ständigt aktuell och utvecklas över tid.  

 

I Ystad ska det finnas valfrihet och all verk-

samhet ska präglas av kvalitet och kundan-

passat bemötande 

– Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mång-

fald 

– Ystads förskolor och skolor ger mycket god 

kunskap och utveckling in en trygg miljö 

Analys – I hög grad uppfyllt 

I Ystads kommun finns ett varierat utbud av 

både kommunala och fristående verksamheter. 

Detta utbud gäller både pedagogisk inriktning 

såväl som möjlighet för vårdnadshavare att få 

tillgång till, en för barnet, passande vistelsetid i 

förskolan. Den första april 2012 infördes vård-

nadsbidrag där elva familjer (femton barn) an-

sökt om vårdnadsbidrag för kortare eller längre 

tid.  

På frågor angående arbets- och lärandemiljön 

som elever i olika årskurer besvarar visar att de 

i hög grad trivs och känner sig trygga i skolan. 

Kunskapsresultaten i årskurs 9 år 2012 blev 

något bättre än året innan. 91,3% av kommu-

nens elever i årskurs 9 blev behöriga till eko-

nomi-, humanistiska- och samhällsvetenskap-

liga programmen (kommungruppen: 83,7%, ri-

ket 85,0%).  

Samma siffror gäller även för behöriga till 

estetiska program. Behörigheten till naturve-



 

tenskapliga- och tekniska program var i Ystad 

90,5% (kommungruppen: 81,8%, riket 83,4%).

Ystads kommun ska betraktas som en at-

traktiv arbetsgivare 

– Frisknärvaron i Ystads kommun är minst  

97 % 

– Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en 

god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 

sociala förhållanden på arbetsplatsen 

– Ystads kommuns medarbetare har rätt kom-

petens 

Analys – I hög grad uppfyllt 

Frisknärvaron är fortsatt hög. I medarbetarun-

dersökningen från 2011 (analyserades under 

2012) visade resultatet på att Nöjd medarbetar-

index (NMI) sjunkit från ett genomsnittligt 

värde av 4,0 (år 2009) till 3.7. 

Resultatet har presenterats för förvaltningens 

ledningsgrupp samt respektive förskole-

chef/rektor har haft möjlighet att återkoppla 

den egna verksamhetens resultat till medarbe-

tarna. Analys av enskilda resultat samt förbätt-

ringsåtgärder har vidtagits. 

  

Nationella kunskapsmål 

Måluppfyllelse Kunskapskrav åk 3 

I årskurs 3 finns kunskapskrav i ämnena 

svenska, svenska som andraspråk och matema-

tik. Antalet elever i åk 3 i kommunen, 256 

stycken, är något fler än förra läsåret. 

Kommunens resultat i svenska 2012 ser lika-

dant ut som 2011 – 93 % av eleverna har nått 

kunskapskraven, en ökning med 2 procenten-

heter sedan 2010.  I tre skolor har samtliga ele-

ver nått kunskapskraven. Skolornas resultat 

skiljer sig åt, ett resultatspann på 86 % till 100 

%. Nio av elva skolor ligger mellan 90 och 100 

%, en förbättring sedan 2010 och 2011.  

Nästan dubbelt så många elever undervisas i 

svenska som andraspråk 2012 jämfört med 

2011 och av dessa nådde 54 % kunskapskra-

ven. Dock är antalet elever litet och resultat-

jämförelser kan ej göras eftersom antalet elever 

var mindre än 10 förra läsåret. 

I matematik har måluppfyllelsen ökat med 1,4 

procentenheter till 91,8%. I tre skolor har 

samtliga elever nått kunskapskraven. Flickor-

nas resultat ligger något högre än pojkarnas.  

Det är stor skillnad på antalet elever per års-

kurs och skola – ett spann på 11-44 elever 

2012 och 8-34 2011, vilket gör procentsatser 

svårjämförbara. Skolornas resultat skiljer sig 

åt, ett resultatspann på 78,1 % till 100 %. 8 av 

11 skolor ligger mellan 90 och 100 %. På  

 

 

 

 

Backaskolan har resultatet legat lågt de tre 

senaste åren både i måluppfyllelse (73-79 %) 

och nationella prov (69-78 %). Där behövs en 

djupare analys på skolnivå. På de sex skolor 

som har haft större skolverksfinansierade ma-

tematikprojekt går resultaten upp och ner över 

tid och vi kan inte statistiskt påvisa att målupp-

fyllelsen ökat.  

På alla skolor utom en är måluppfyllelsen i 

svenska samma som nationella prov-resultatet. 

I matematik är det fler skolor som gjort en an-

nan bedömning av måluppfyllelsen än vad det 

nationella provet visar.  

 

Måluppfyllelse Kunskapskrav åk 6 

Elevantalet i åk 6 är 223 stycken – en minsk-

ning med 15 elever från 2011. I årskurs 6 finns 

kunskapskrav för alla ämnen utom moderna 

språk.  I Lpo 94 fanns mål att uppnå i åk 5, vil-

ket gör att jämförelser över tid inte går att göra. 

Däremot kan samma elevgrupp nu följas två år 

i rad, vilket ger en bild av hur elevgruppens 

kunskaper utvecklats under två år.  

Kommunens sammanlagda resultat ligger 

överlag högt och resultaten skiljer inte mycket 

sedan föregående läsår när eleverna gick i åk 5 

– max 1,4 procentenheter upp eller ner. 

Svenska, matematik och engelska ligger i snitt 

på 94-95 %, NO/SO på 98-99% och de prak-



 

tisk-estetiska ämnena på 98-100% måluppfyl-

lelse. 

På flera skolor är måluppfyllelsen 100 % i alla 

ämnen utom sv, ma, eng. Anledningen till 

denna skillnad kan vara att det finns stöd-

material i form av diagnoser och nationella 

prov i dessa ämnen, vilket ger en trygghet i be-

dömningen. Däremot behövs diskussioner i öv-

riga ämnen för att uppnå en större säkerhet i 
bedömningen. Tyvärr har 15 av 18 ämnen 

samma eller sämre måluppfyllelse än föregå-

ende läsår. Eftersom det är samma elever borde 

resultatet blivit bättre. Detta kan bero på att 

eleverna bedöms efter nya kunskapskrav, lä-

rarna kan ha varit försiktiga i sin bedömning 

eller är kunskapskraven högre än i Lpo 94. 

För de ämnen som har nationella prov är 

måluppfyllelsen i matematik och engelska på i 

princip alla skolor samma som nationella prov-

resultatet medan det i svenska är fler skolor 

som har en differens mellan provresultat och 

bedömning av måluppfyllelse.  

 

Måluppfyllelse kunskapskrav åk 9, gymna-

siebehörighet, meritvärde, nationella prov 

Antalet elever i åk 9 är 259, en liten ökning se-

dan förra läsåret. 163 elever avslutade grund-

skolan på Norreportskolan och 96 på Väster-

vångskolan.  

För åk 9 finns i Lgr 11 kunskapskrav i samtliga 

grundskolans ämnen. De elever som gick i åk 9 

läsåret 2011/2012 ska dock, som sista kull, be-

dömas enligt målen i Lpo94. Det är också sista 

året som betyg kan sättas i block i SO- och 

NO-ämnen. 

Kunskapsresultaten i årskurs 9, vårterminen 

2012, för hela kommunen blev något bättre än 

förra året.  

Behörighetskraven för gymnasiet är från och 

med HT -11 ändrad. Det finns fyra nya behö-

righetsvariabler, tre till högskoleförberedande 

program och en till yrkesförberedande. Ystad 

ligger över såväl riket som kommungruppen på 

alla variablerna se tabell nedan: 

 

 

Genomsnittligt meritvärde i kommunen är 212 

poäng (Västervång 216, Norreport 210). Mot-

svarande siffra för 2011 är 208 och för 2010 

214. Flickornas meritvärde är de senaste tre 

åren betydligt högre än pojkarnas, men skill-

naden har minskat 2012.  

Flickors och pojkars resultat ligger relativt lika 

i kommunen, men skiftar också mellan åren. 

Läsåret 2011/2012 når flickorna något sämre 

resultat än pojkarna på de nationella proven, 

men har aningen högre måluppfyllelse i flerta-

let ämnen. Anledningen till detta har kommu-

nen ej analyserat, eftersom analys inte skett på 

skolnivå, där man har kunskap om sin under-

visning och eftersom Ystad liksom övriga Sve-

rige inte har något bra svar på denna fråga. 

Västervång har mycket goda resultat i svenska 

(100 %), matematik (100 %) och engelska (98 

%) och måluppfyllelsen har ökat i de flesta 

ämnen. Norreport har något sämre måluppfyl-

lelse 2011/2012 än tidigare år. Norreportskolan 

erbjuder ett tredje modernt språk som elevens 

val fr.o.m. åk 8. Cirka 40 % av eleverna väljer 

detta och har här mycket hög måluppfyllelse 

(98,6 %). 

 Ystad Kommungruppen Riket 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till ekonomi-, 
humanistiska- och samhällsvetenskapsprogram-
men 88,7 91,3 82,8 83,7 85,2 85 

Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till estetiska  
programmen 88,7 91,3 82,8 83,7 85,2 85 

Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till  
naturvetenskapliga och tekniska programmen 88,7 90,5 81,2 81,8 83,5 83,4 

Källa: Skolverket 



 

Årets ekonomiska resultat 
 

Belopp i tkr Utfall 2012 Budget 2012 Utfall (%) mot Budgetavvikelse 

      riktpunkten   

Kostnader -748 269 -723 845 103,4 -24 424 

Intäkter 318 161 296 050 107,5 22 111 

Netto -430 108 -427 795 100,5 -2 313 

 

Nettokostnaden för barn- och utbildnings-

nämnden uppgår till -430 108 tkr. Den övervä-

gande delen av verksamheten avser barnom-

sorg och grundskola inkl. särskola. Drygt 83,2 

% av nettokostnaderna är direkt hänförliga till 

dessa verksamheter. Endast 3,8 % avser vux-

enutbildning, 1,7 % avser Kulturskola, 4,4 % 

avser fritidsverksamhet och 6,9 % avser admi-

nistration inkl. politisk ledning samt ledning 

och administration på rektorsområden. Rek-

torsområdenas administration och ledning ut-

gör ca 2/3 av de gemensamma kostnaderna. 

Barn- och utbildningsnämndens underskott 
för budgetåret 2012 uppgår till 2 313 tkr, en 

avvikelse på 0,5 % mot budget. Jämförande re-

sultat var överskott 2011 och 2010 motsva-

rande 865 tkr respektive 4 701 tkr. Områdena 

inom barnomsorg och utbildning i åldern 1-16 

år redovisar ett underskott motsvarande 5 915 

tkr. Största delen av underskottet är hänförbart 

till grundskolan som redovisar ett underskott 

på motsvarande 4 813 tkr. Grundskolan har de 

senaste fem åren redovisat underskott. En av 

anledningarna till underskottet är ökade perso-

nalkostnader förknippade med särskilt stöd 

samt vikariekostnader. En annan anledning är 

att andelen elever med svenska som andraspråk 

och modersmålsundervisning ökat de senaste 

åren vilket medfört ökade kostnader samtidigt 

som budgeten varit i det närmaste oförändrad. 

Det aktiva valet har i viss mån bidragit till att 

skolorna haft svårt att få ihop optimala klas-

storlekar. Skolenheter har delat större grupper 

(årskurser) i mindre åldersklasser när gruppen 

varit för stor för en åldersklass. Dessutom har 

det startats mindre åldersklasser när gruppen 

varit för liten för att det ska vara ekonomsikt 

hållbart. Efter indelningen har åldersklasserna 

under ett antal år oförändrad storlek.  

 

Områdena inom barnomsorg och utbildning 
i åldern 1-16 år redovisar ett underskott mot-

svarande 5 915 tkr vilket är en klar förbättring 

jämfört med föregående år då man redovisade 

ett underskott på 10 772 tkr. Det är främst för-

skolan som bidrar till resultatförbättringen med 

ett förbättrat resultat med 3 506 tkr. Förskolan 

redovisar ett överskott på 280 tkr. År 2011 var 

det första gången förskolan redovisade ett un-

derskott sedan 2008. Sedan 2009 betalas hy-

rorna centralt men innan dess betalade för- och 

grundskolor sina hyror själva med barn- och 

elevresurs. Minskat barn- och elevunderlag 

ledde till underskott på grund av minskade in-

täkter. Grundskolan redovisar ett underskott 

på 4 813 tkr varav 1 018 tkr är modersmål och 

studiehandledning. Tre skolor står för mer än 

hälften av underskottet. Fritidshem och för-

skoleklass redovisar ett underskott på 982 tkr 

respektive 381 tkr.  

Kostnaden för vikarier har minskat med 1,3 

mkr jämfört med år 2011.  

År Mkr 

2012 18,9 

2011 20,2 

2010 14,7 

2009 12,0 

 

 

 

 

 

 



 

Barn- och Utbildningsnämnden har kontinuer-

ligt tagit del av ekonomisk uppföljning. I dia-

grammet ovan redovisas det periodiserade 

ekonomiska resultatet för varje månad med 

start i februari, därmed skillnaden i resultatet 

mellan januari och februari. Diagrammet inne-

håller även uppgift per månad för 2011. Under 

året görs dessutom två tertialuppföljningar med 

påföljande prognos efter april respektive au-

gusti månad. Barn- och Utbildningsnämnden 

fick 4 024 tkr i kompletteringsbudget år 2011 

vilket förbättrade årets ekonomiska resultat. 

Det var ett engångsbelopp 2011, det vill säga 

beloppet fanns inte med i budgeten för 2012. I 

början av 2012 hade nämnden samma kost-

nadsnivå som i slutet av 2011. Detta resulte-

rade i ett ökande underskott våren 2012 och 

barn- och utbildningsnämnden beslutade om 

ett åtgärdspaket för att minska underskottet. 

Beslutet att inte förlänga merparten av de viss-

tidsanställdas anställningsavtal som löpte ut i 

juni samt införandet av stor restriktivitet av vi-

karietillsättning gav störst effekt. Detta ledde 

till bättre ekonomiskt resultat under hösten. 

Förskolechefer och rektorer har ett betydligt 

tydligare ansvar enligt den nya skollagen. De 

har ansvar för verksamhetens processer och re-

sultat. Det kan vara det sociala som handlar om 

den psykosociala arbetsmiljön, personalvård, 

trivselfrågor med mera men även det administ-

rativa som handlar om den fysiska arbetsmil-

jön, budget, löner, ekonomi, marknadsföring 

och myndighetsutövning.  

Resursfördelningsmodell är ett system för att 

fördela resurser, i detta sammanhang pengar. 

Barn- och utbildningsnämnden tilldelar resur-

ser utifrån volymförändringar multiplicerat 

med ett a-pris (barn- och elevresurs). 

Verksamheterna skola, förskola, fritidshem, 

förskoleklass och pedagogisk omsorg är orga-

niserade som resultatenheter. En resultatenhet 

är en enhet där den ansvariga chefen utifrån 

erhållna beställningar och med inriktning mot 

uppsatta mål skall planera och genomföra en 

verksamhet. Denna enhet har både intäkter och 

kostnader vilket innebär att både intäkter och 

kostnader skall kunna påverkas. Resultatenhet-

en är ansvarig för det samlade resultatet, både 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt.  Resulta-

tenheterna finansieras med barn- och elevre-

surs ”intäkter” som månadsvis utbetalas base-

rad på antalet barn och elever vid mätdatumet 

för respektive månad. Resultatenheterna kan få 

extra resurser utöver skolpengen för barn i be-

hov av särskilt stöd i form av tilläggsbelopp för 

enskilt barn eller elev.  

Särskolan är organiserad som en kostnadsen-

het. Med en kostnadsenhet menas en enhet 

där den ansvarige chefen har till uppgift att 
inom ramen för anvisade resurser och uppsatta 

mål genomföra en viss verksamhet. Redovisad 

kostnad mäts mot budgeterad kostnad. Ystads 

kommun har träffat ett samarbetsavtal avse-

ende ledning och drift av träningsskola med 

kommunerna Sjöbo, Skurup och Tomelilla. 

Vuxenutbildningen, fritiden och barn- och 

elevhälsan är alla organiserade som kostnads-

enheter

.   
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Efter några år av sjunkande elevantal har 

antalet elever 2012 ökat med 27 elever jämfört 

med föregående år. Andel elever i kommunen 

har kontinuerligt minskat sedan 2004, en 

minskning med 500 elever vilket motsvarar 

17,5 procent. Men antalet elever förväntas öka 

de kommande åren.  

Antalet elever i de högre årskurserna fort-

satte minska även 2012 men ökar i de lägre 

årskurserna. Antalet inskrivna barn på fritids-

hem fortsätter öka. År 2012 hade fritidshem 

1 051 barn inskrivna, en ökning med 40 barn 

jämfört med 2011. Efter några år av ökat antal 

barn på förskolan har antalet barn 2012 mins-

kat.  

Antalet elever i Ystads kommuns skolor folk-

bokförda i annan kommun uppgick 2012 till 73 

elever. För 2011 var siffran 78 elever. Antalet 

elever från Ystads kommun i andra kommu-

ners skolor uppgår till 20. Här var talet för 

2010 23 elever. Kunskapsskolan och Västra 

Sjöstadens skola, skolor som drivs i enskild 

regi, medför en relativt hög andel elever i fris-

kola. Kunskapsskolan startade hösten 2002 och 

Västra Sjöstaden hösten 2009. Genomsnittliga 

elevantalet 2012 var 214 elever folkbokförda i 

Ystads kommun, vilket är en ökning med 2 

elever jämfört med 2011. Detta innebär att 9 

procent av kommunens grundskoleelever går i 

en grundskola som bedrivs i enskild regi. Er-

sättningen till friskolan uppgick 2012 till 17 

832 tkr, vilket kan jämföras med 15 213 tkr 

2011.  

I statsbidrag erhöll områdena under 2010 och 

2011 1 400 tkr respektive 700 tkr varav 900 tkr 

tog de med sig över till år 2012. Statsbidraget 

var för ett projekt som regeringen startade för 

att stärka skolornas eget utvecklingsarbete. 

Myndigheten för skolutveckling och NCM 

(nationellt centrum för matematik) fick i upp-

drag av regeringen att höja kvaliteten i mate- 

 

 

matikundervisningen och ge bättre måluppfyl-

lelse.  

Statsbidrag finns även som kompensation för 

föräldraavgiftsbortfall, då kommunen tillämpar 

maxtaxa för förskola och fritidshem, som för 

2012 uppgick till 7 872 tkr. Dessutom fick 

kommunen statsbidrag för kvalitetssäkrande 

åtgärder om 1 250 tkr. Föräldraavgifterna för 

förskola och fritidshem uppgick 2012 till 17 

470 tkr. 

Forum Ystad erhöll 2 464 tkr i statsbidrag 

yrkesvux.  Yrkesvux är en satsning på yrkesin-

riktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka 

brist på arbetskraft med yrkesutbildning, och 

att nå de grupper som saknar gymnasieutbild-

ning alternativt har en gymnasial yrkesutbild-

ning som behöver kompletteras. Hösten 2012 

fick Forum Ystad 434 tkr i statsbidrag som av-

ser lärlingsutbildning för vuxna.  Med lärlings-

utbildning för vuxna avses en yrkesutbildning 

inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial 

nivå som bedrivs enligt skollagen (2010:800). 

Minst 70 procent av lärlingsutbildningen ge-

nomförs på en arbetsplats. 

Barn- och elevresurs infördes 2003 som för-

delningsmodell till verksamheterna. Dessutom 

infördes likställighetsresurs (tilläggsresurs) för 

barn i behov av särskilt stöd. Sammanlagt beta-

lades ut 296 743 tkr i barn- och elevresurs samt 

tilläggsresurs år 2012.   

I Ystads kommun fanns 2012 14 st. fristående 

förskolor varav 2 st. valde att lägga ner sin 

verksamhet. Under 2012 har förskolorna som 

bedrivs i enskild regi i genomsnitt per månad 

haft sammanlagt 336 barn placerade, en snitt-

ökning med 18 barn jämfört med 2011. Antal 

barn i enskild regi har fördubblats sedan 2008. 

I kommunal regi är antalet barn i princip oför-

ändrad.  

Den stora utmaningen ur ekonomisk och 

verksamhetsmässig synvinkel de närmaste åren 

Antal barn/elever Redovisning 2012 Budget 2012 Redovisning 2011 

        

Förskola 1 322 1 325 1331 

Förskoleklass 275 295 265 

Grundskola 2 375 2 370 2358 

Fritidshem 1 051 1 005 1011 

Särskola 35 42 39 



 

tycks vara att anpassa verksamheten till ett 

ökande elevantal och efterfrågan på fritids-

hemplatser. Osäkerhet råder även i förskolan 

om hur många barn som kommer att välja 

kommunal respektive fristående förskola. En-

ligt skollagen ska andra huvudmän ersättas 

med en summa per elev som, förutom under-

visning, läromedel och måltider, även ska 

täcka lokalhyra och administration.  

Bidraget för lokaler baseras på samhälls-

byggnadsnämndens beräkning av intern hyra 

till barn- och utbildningsnämnden. Denna 

kostnad fördelas per skolform och divideras 

därefter med antalet kommunala elever. Resul-

tatet är ett bidrag för lokalkostnad per elev och 

år. Under verksamhetsåret får sedan annan hu-

vudman ersättning utifrån volym multiplicerat 

med a-priset för lokalersättningen. Problemati-

ken för barn- och utbildningsnämnden är att 

det råder osäkerhet om man från kommunsty-

relsen kommer att kompenseras för det ökande 

antalet elever.  Detta betyder att om inte barn- 

och utbildningsnämnden minskar de fasta 

kostnaderna genom en effektivare lokalan-

vändning måste lokalkostnads- och administ-

rationskostnadsbidrag till andra huvudmän fi-

nansieras via omfördelning från de kommu-

nala verksamheternas undervisnings-/ lärome-

delsbudget. När större andel elever väljer an-

nan huvudman slås lokalhyran (fast kostnad) ut 

på färre elever och därmed ökar a-priset och 

utbetald ersättning till andra huvudmän. Pro-

blematiken ökar när kommunen har en mins-

kande eller oförändrad elevvolym i kommunal 

grundskola och en ökande andel elever som 

väljer annan huvudman. 

  

 

Årets investeringar

Budgeten för anpassning av lokaler uppgick 

2012 till 2 044 tkr varav 44 tkr i komplette-

ringsbudget. Utfallet för 2012 är 1 768 tkr.  

De största investeringarna är:  

Belopp i tkr   

 
  

Lokalanpassning Sövestad skola 473 

Modul Berghusa förskola 327 

EU-anpassning lekplatser 246 

Ny basketplan Svarte skola 120 

Lokalanpassning Köpingebro skola 115 
Ombyggt skyddsrum, Edvinshem-
skolan 85 

Nytt staket Östra skolan 85 
    

Summa större investeringar 1 451 

 

 

 

 

Medlen för lokalanpassning och arbetsmiljöåt-

gärder har under 2012 använts till upprustning 

och EU-anpassning av lekutrustning på försko-

lor och skolgårdar. 

 

I Sövestad har en tillgänglighetsanpassning av 

skollokaler utförts. En ny ute sov avdelning har 

byggts på förskolan då den gamla inte var sä-

ker ur brandskyddssynpunkt. Fotbollsplanen 

har även fått en ny ytbeläggning.  

Anpassningar för Edvinshemsskolans fritids-

hem som har flyttat ned i suterrängplanet 

(skyddsrummet) har genomförts. 

På Köpingebro skola har också en tillgänglig-

hetsanpassning av skollokaler genomförts.  

På Östra skolan har staketet runt fotbollplanen 

höjts samt belysningen på skolgården för-

stärkts.  

 

 

 



 

Framtid

Arbetet med att åtgärda de brister och förbätt-

ringsområden som Skolinspektionen identifie-

rat i verksamheterna kommer att prägla år 

2013. 

Handlingsplan med inplanerade aktiviter for-

muleras med utgångspunkt i Skolinspektionens 

rapport.   

Detta tillsammans med den fortsatta fortbild-

ningssatsningen kring ”en dator per elev” och 

det omdefinierade lärandet för samtliga lärare i 

skolan.  

Ytterligare ett led i denna satsning och arbete 

mot ett modernt lärande med digitala verktyg 

är när alla förskolor kommer att få tillgång till 

lärplattor under våren 2013. Förskolans kom-

petensutveckling i naturvetenskap och teknik 

kommer att ske under 2013 och 2014, där alla 

pedagoger och förskolechefer deltar. 

Även fortsättningsvis måste förvaltningens lo-

kaler vid ny- och/eller ombyggnation planeras 

för möjlighet till flexibla lösningar av verk-

samhetsinnehåll över tid.  

 

 

 

 

 

 

Antalet platser inom förskola, fritidshem och 

grundskolans yngre år kommer att behöva utö-

kas, då allt tyder på en fortsatt stark utveckling 

av antalet barn i lägre åldrar. 

Det intensiva arbetet med Ystad Arena forts-

ätter och ny badanläggning och bowlinghall 

beräknas stå färdigt hösten 2014.  Upphand-

lingsarbete av träningshallen och den publika 

hallen inleds i början av 2013. 

Arbetsmarknadsenheten kommer att tillhöra 

förvaltningen från och med 1/1 2013.  

Kommunen kommer under våren 2013 att till-

sätta en arbetsgrupp bestående av Barn- och 

utbildningsnämndens presidium, förvaltnings-

chef, områdeschef, utvecklingsledare, repre-

sentanter för rektorer och förskolechefer.  

Gruppen ska se över kommunens system för 

systematiskt kvalitetsarbete och förbättra de 

rutiner som finns idag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ystads nya badhus 

  



 

Förvaltningens personal

Verksamheten har under 2012 sett ett fortsatt 

ökat behov av yrkesgruppen förskollärare. 

Med tanke på den förväntade utvecklingen av 

barn i de lägre åldrarna kommer detta behov att 

kvarstå även under kommande år. Konkurren-

sen om denna yrkeskategori är fortsatt stor. 

Satsningen som Kultur o Utbildning gjorde för 

några år sedan, genom att erbjuda barnskötare 

att med visst stöd från arbetsgivaren utbilda sig 

till förskollärare, har bidragit till att vi om-

vandlade nio barnskötartjänster till förskoll-

ärartjänster under 2012 

År 2011 trädde bestämmelserna om legitimat-

ion för förskollärare och lärare i kraft.  

Den 1 december 2013 måste de som tillträder 

ny tjänst ha legitimation. Verksamheten har, 

som en följd av detta, genomfört 

en kartläggning gällande behörigheter. Denna 

har visat på ett gott resultat och verksamheten 

består till stor del av behöriga förskollärare och 

lärare. På sikt behöver verksamheten verktyg 

för att säkerställa och planera verksamheten ut-

ifrån behörighet, kompetensbehov idag/framtid 

av lärare och förskollärare. Det finns en stor 

risk för att det arbete som gjorts för att kart-

lägga behörigheterna blir inaktuella.  

Det nya samverkansavtalet FAS trädde i kraft 

2012. Under 2012 har handlingsplanerna i 

verksamhetens arbete med det systematiska ar-

betsmiljöarbetet som inrymmer förbättrings-

områden följts upp, för att se om målen upp-

fyllts. Sammanställning görs under februari 

2013. Under 2012 har LISA, kommunens verk-

tyg för att anmäla tillbud och arbetsskador satts 

i drift. Under 2012 har beslut tagits om brutto-

löneavdrag för synkorrigerande behandling. 

 

Friskvård/hälsoarbete 

Anställda inom kommunen har sedan några år 

tillbaka möjlighet till gratis träning vid två till-

fällen i veckan på ett antal olika träningsan-

läggningar i Ystad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningens personal 2012 2011 2010 2009 2008 

      

Tillsvidareanställda omräknat i heltider (antal)  621 645 626 632 620 

Medellön kvinnor (kr)  26 892 25 830 24 418 24 418 22 747 

Medellön män (kr)  27 925 27 122 25 333 25 333 22 982 

Genomsnittlig frisknärvaro (%)  96,7 96,7 96,8 96,4 95,2 



 

Politisk verksamhet

Belopp i tkr Redovisning 2012 Budgetavvikelse Redovisning 2011 

        

Kostnader -644 -49 -912 

        

Summa -644 -49 -912 

Kostnaden för den politiska verksamheten har 

minskat jämfört med 2011 och underskottet har 

minskat från 412 tkr 2011 till 49 tkr 2012.  

Den nya mandatperioden 2011-2014 tog sin 

början 2011 och medförde ett utökat antal 

sammanträden. Under 2012 har det inte krävts 

lika många sammanträden som det första året i 

en mandatperiod medför. 

 

 

 

 

 

Gemensam administration

Belopp i tkr Redovisning 2012 Budgetavvikelse Redovisning 2011 
        
Kostnader -4 838 44 -4 887 
        
Intäkter 5 5 6 
        
Summa -4 833 49 -4 881 

 

Gemensam administration innefattar kostnader 

för kultur- och utbildningskontoret, posthante-

ring samt förändring av semesterlöneskulden. 

Under 2012 står kultur- och utbildningskon-

toret, som framförallt inbegriper hyra för fas-

tigheten samt administrativ personal, för 92 % 

av kostnaderna. 

Resultatet för den gemensamma administrat-

ionen är ett överskott på 49 tkr jämfört med  

 

budget. Nettokostnaderna har under året upp-

gått till -4 833 tkr. 

Budgetöverskottet för kultur- och utbildnings-

förvaltningens centrala delar är 516 tkr lägre 

än föregående år vilket främst beror på att för-

ändringen av semesterlöneskulden under 2011 

var positiv medan den under 2012 blev nega-

tiv. Kostnaderna för porton har däremot varit 

lägre än budgeterat och gör att resultatet totalt 

sett endast blir ett mindre överskott.  

 

 

 

 



 

Ledning förskola, pedagogisk omsorg och grundskola 

Belopp i tkr Redovisning 2012 Budgetavvikelse Redovisning 2011 
    

 
  

Kostnader -43 824 -11 273 -46 655 
    

 
  

Intäkter 17 092 9 774 22 590 
    

 
  

Summa -26 732 -1 499 -24 065 

 

Som gemensamma kostnader budgeteras i hu-

vudsak områdeschefers, rektorer, förskoleche-

fers och administrativa assistenters löner på 

rektorsområdena liksom visst förbruknings-

material för skolledarna, kapitaltjänst för deras 

datorer samt viss fortbildning för barnom-

sorgspersonalen. Centralt budgeteras eventuell 

tillfällig tjänstgöring av skolledare på kultur o 

utbildningsförvaltningen samt kostnader för 

försäkringar av barn/elever och utrustning. 

Även kultur- och utbildningsförvaltningens re-

sursenhet budgeteras här. 

Kostnaderna för verksamhetsledningen är 

högre än 2011. Det är framförallt nettokostna-

der på resursenheten som har ökat.  

Resursenheten hade under 2011 nettokostnader 

motsvarande -200 tkr och under 2012 var net 

 

tokostnaderna -3 600 tkr. Anledningen till det 

stora underskottet är att den stora efterfrågan 

på vikarier som fanns under 2011 ledde till att 

resursenheten tog in för mycket personal. Re-

sursenheten är en resultatenhet vilket innebär 

att enheten ska få sina kostnader täckta i form 

av intäkter från områdena. Varje skola betalar 

för respektive vikarie för den tjänst som den 

köper från resursenheten. 

För att komma i balans med barn- och utbild-

ningsnämndens ekonomi under 2012 sattes åt-

gärder in som innebar stor restriktivitet vid till-

sättande av vikarier på områdena. Åtgärderna 

ledde till minskade intäkter hos resursenheten 

från skolor och förskolor och gav därmed en 

ökad nettokostnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barnomsorg 

Belopp i tkr Redovisning 2012  Budgetavvikelse Redovisning 2011 
        
Kostnader -284 932 -4 792 -286 028 
        
Intäkter 149 574 2 295 152 556 
        
Summa -135 358 -2 497 -133 472 

 

Barnomsorg avser förskola, pedagogisk om-

sorg samt fritidshem.  

Barnomsorgen visar för 2012 ett underskott 

motsvarande 2 497 tkr, jämförande resultat 

2011 var ett underskott på 6 200 tkr. Anled-

ningen till att resultatet förbättrats mot 2011 är 

att nettokostnaden per förskolebarn minskat. 

Utbetalningar till fristående förskolor fortsätter 

dock att öka. Antalet barn placerade i fri-

stående förskola uppgick till 336, en snittök-

ning med 18  

 

barn jämfört med 2011. Även kostnaden för 

fritidshem fortsätter att öka jämfört med bud-

geterat. 

På intäktssidan är det intäkter i förskolan samt 

föräldraavgifter på fritidshemmen som har de 

största överskotten. Överskotten på förskolan 

beror främst på att intäkterna för barn i behov 

av särskilt stöd varit högre än budgeterat. 

Överskottet på föräldraavgifter på fritidshem-

men beror på fler barn inskrivna på fritidshem 

än budgeterat. 

 

 

 

Hållplats Berghusa 

 

 



 

 

Verksamhetsmått - förskola och fritidshem 

Redovisning  
 

2012 

Budget  
 

2012 

Redovisning  
 

2011 

        

        

Förskola (exkl.Nattugglan)       

Antal förskolebarn i snitt 943 995 951 

Nettokostnad/förskolebarn 102 806 97 855 106 637 

        

Fritidshem        

Antal fritidshemsbarn 1 035 1 049 995 

Nettokostnad/fritidshemsbarn 32 509 31 305 33 335 

        

Nattugglan (förskola och fritidshem)       

Antal barn i snitt 36 33 30 

Nettokostnad/barn 121 806 127 242 137 500 

        

Pedagogisk omsorg       

Antal barn i snitt 21 28 20 

Nettokostnad/barn 61 577 43 683 75 857 

        

Fristående förskolor och fritidshem       

Antal förskolebarn i snitt 336 325 318 

Antal fritidshemsbarn i snitt 40 40 32 

Nettokostnad/förskolebarn 107 405 108 957 105 629 

Nettokostnad/fritidshemsbarn 35 875 34 850 39 813 

 

Kommunalt drivna förskolor hade färre antal 

barn än budgeterat medan de fristående försko-

lorna hade fler barn än budgeterat. 

Nettokostnaden per barn har minskat inom för-

skolan. Detta beror till största del på att perso-

nalkostnaderna har minskat och anledningen 

är att antal vikarier i genomsnitt har minskat. 

Förskolan hade högre ambitionsnivå 2011 i 

förhållande till tilldelade ramar och hade ett 

underskott samma år. Under 2012 genomförde 

förskolan omfattande åtgärdsplaner för att 

komma i ekonomisk balans. Detta gav effekt 

och förskolan lyckades 2012 nå en ekonomi i 

balans. Antalet barn i de kommunala försko-

lorna är nästan oförändrat jämfört med 2011 

men är lägre jämfört med budgeterat. 

Inom fritidshem ökade antalet barn återigen. 

Nettokostnaderna per fritidshemsbarn har 

minskat något jämfört med föregående år. 

Detta beror till största del på att antalet barn 

har ökat samtidigt som personal- och lokal-

kostnaderna inte ökat i samma takt.  

För pedagogisk omsorg beror den minskade 

kostnaden per barn på lägre personalkostnader 

2012 jämfört med 2011. Kostnaderna är fortfa-

rande högre än budgeterat 2012 men en an-

passning av kostnaderna efter minskat barnan-

tal sker succesivt 

Kostnaderna för köp av plats i fristående för-

skola har ökat 2012 jämfört med 2011 och 

detta beror främst på ökad lönenivå 2012.   

Vid beräkning av verksamhetsmått för barn-

omsorg och grundskola har kostnaderna för 

verksamhetsledning fördelats gemensamt på 

antalet barn i grundskola, förskola, fritidshem 

och förskoleklass.



 

Grundskola, exklusive grundsärskola      

Belopp i tkr Redovisning 2012 Budgetavvikelse Redovisning 2011 

        

Kostnader -337 153 -11 637 -322 411 

        

Intäkter 129 723 8 004 122 677 

        

Summa -207 430 -3 633 -199 734 

 

Grundskoleverksamheten redovisar för 2012 

ett nettounderskott på -3 633 tkr, jämförande 

resultat var 2011 ett nettounderskott på -3 501 

tkr. 

Under året har verksamheterna ett totalt un-

derskott på kostnadssidan med 11 637 tkr och 

ett överskott på intäktssidan med 8 004 tkr.  

Kostnaderna för undervisning har ökat som är 

en effekt av löneökningar. Även skolskjuts-

kostnader har ökat. 

 

Kostnaden för vikarier uppgår till 5 331 tkr, 

en minskning med 1 752 tkr. Dessa kostnader 

består till största delen av assistenter som är 

anställda via resursenheten och som jobbar 

med elever med särskilda behov.   

Den största förändringen på intäktssidan finns 

på övrig grundskoleverksamhet och försälj-

ning av skolplatser. Grundskolan fick högre 

ersättning än budgeterat 2012 för elever i be-

hov av särskilt stöd. Dessutom utgick högre 

ersättning för elever från annan kommun jäm-

fört med budgeterat. 

  

Verksamhetsmått - grundskola  

Redovisning  
2012 

 

Budget  
2012 

 

Redovisning  
2011 

 

(exkl grundsärskola)       

        

Grundskola       

Ystads elever i kommunens skolor 2 144 2 143 2 123 

Elever från annan kommun i kommunens skolor 73 61 76 

Summa elever i kommunens skolor 2 217 2 204 2 199 

        

Ystads elever i annan kommuns skolor 20 15 23 

Elever på grundskola i Ystad med annan huvud-
man 211 212 212 

Summa elever i annan skola 231 227 235 

        

Summa elever folkbokf i Ystads kommun 2 375 2 370 2 358 

        

Nettokostnad/elev i kommunens skolor 89 697 88 458 90 640 

        

Förskoleklass       

Antal elever 273 274 260 

Nettokostnad/elev 37 947 38 134 37 740 

 



 

Antalet grundskoleelever i kommunens skolor 

ökade 2012. Nettokostnaden per elev har 

minskat något jämfört med 2011 men är högre 

än budgeterat. Kostnaderna per elev har ökat 

under ett antal år och att kostnaderna minskat 

2012 beror främst på anpassningsåtgärder 

grundskolan vidtog för att nå budgetbalans. 

Trots detta lyckades grundskolan inte nå bud-

getbalans men däremot lyckades man bromsa 

sina kostnadsökningar.  

Antal elever på förskoleklass har ökat 2012 

med 13 barn. Nettokostnaden per elev är högre 

2012 men lägre än budgeterat. Skillnaderna är 

dock marginella.  

 

 

 

 

Ungdomens Hus - Vänskap har inga gränser  

 

 

 



 

Grundsärskola 

Belopp i tkr Redovisning 2012 Budgetavvikelse Redovisning 2011 
        
Kostnader -12 296 608 -13 440 
Intäkter 5 752 397 6 780 
        
Summa -6 544 1 005 -6 660 

 

Kostnaderna för grundsärskolan är lägre jäm-

fört med 2011. Särskoleverksamhet redovisar 

ett nettoöverskott jämfört med budget på 1 005 

tkr. Detta beror bl.a. på att budgeterade intäkter 

var för lågt budgeterade avseende försäljning 

av särskoleplatser till annan kommun.  

Kostnadsminskningar återfinns i övrig särsko-

leverksamhet och köp av särskoleplatser.  

 

Grundsärskolan hade lägre assistentkostnader 

2012 som beror på att särskolan till en viss del 

anpassat verksamheten efter den elevminsk-

ning som uppstått. Grundsärskolan har dessu-

tom lägre kostnader för köp av särskoleplats 

från annan kommun. Antalet elever från Ystad 

placerade i annan kommun har minskat jämfört 

med tidigare. 

 

Verksamhetsmått - grundsärskola 

Redovisning 2012    
 
 

Budget 2012  
             
 

Redovisning 2011  
                     
   

    

Antal elever grundsärskola 10 14 15 

Ystad 10 14 13 

andra kommuner 0 0 2 

        

Nettokostnad/elev 380 425 288 119 265 400 

        

Antal elever träningsskola 25 28 24 

Ystad 9 12 9 

andra kommuner 16 16 15 

        

Nettokostnad/elev 360 765 315 137 359 958 

 

Grundsärskolan har totalt 35 elever 2012 varav 

19 elever är folkbokförda i Ystads kommun. 

Träningsskolan, inriktning inom grundsärsko-

lan avsedd för elever som inte kan gå i grund-

särskolan, har 25 elever varav 9 elever är folk-

bokförda i Ystads kommun och grundsärskolan 

har 10 och alla är folkbokförda i Ystads kom-

mun. 

 

Kostnad per elev i grundsärskola ökar men 

kostnaden är nästan oförändrad i träningsskola. 

Att kostnaderna per elev i grundsärskola ökat 

beror främst på att antal elever minskat och 

därmed fördelas kostnaderna på färre antal ele-

ver.  

  



 

Forum Ystad 

Belopp i tkr, exkl hemspråk Redovisning 2012 Budgetavvikelse Redovisning 2011 

    
 

  
Kostnader -28 982 -1 653 -30 674 
    

 
  

Intäkter 12 526 1 265 16 563 
    

 
  

Summa -16 456 -388 -14 111 

 

Forum Ystad har ett underskott jämfört med 

budget på 388 tkr. Föregående år var resultatet 

ett överskott på 1 320 tkr.  

Forum Ystad erhöll 2 464 tkr i statsbidrag 

2012 för Yrkesvux. Det är en satsning på yr-

kesinriktad gymnasial vuxenutbildning inom 

den kommunala vuxenutbildningen som rege-

ringen har genomfört.  

Kostnaderna har minskat 2012 jämfört med 

2011 framförallt för gymnasial vuxen- och på-

byggnadsutbildning samt svenskundervisning 

för invandrare. Kostnadsminskningen för 

gymnasial vuxen- o påbyggnadsutbildning be-

ror framförall på att de externt köpta utbild-

ningarna har minskat. Och anledningen till att 

de minskat är att de statliga bidragen för yrkes-

inriktad gymnasial vuxenutbildning minskat.  

Forum ystad har sedan 2011 ett avtal om sam-

verkan med Tomelillas kommun vilket innebär 

att Forum Ystad tar även emot elever från To-

melilla kommun. Sedan tidigare har man ett 

avtal om samverkan med Simrishamns kom-

mun. Resultatet av samarbetet har gett posi-
tiva synergieffekter. Man har bl.a. lägre admi-
nistrationskostnader.

 

  Redovisning 2012 Redovisning 2011 

Verksamhetsmått Forum Ystad     

      

grundläggande vuxenutbildning 85 78 

gymnasial vuxenutbildning 479 542 

Svenska för invandrare 225 235 

(varav Simrishamn/Tomelilla) (72/66) (67/76) 

Särvux (varav Tomelilla) 23 (7) 26 (7) 

      

Totalt antal inskrivna elever 812 881 

 

Antalet studerande vid Forum Ystad har mins-

kat totalt sett och det är främst den gymnasiala 

vuxenutbildningen som minskat. Antalet stu-

derande från Tomelilla kommun har minskat 

något jämfört med 2011 medan studerande från 

Simrishamns kommun ökat marginellt  

 

 

 

 

 

 



 

Kulturskola 

Belopp i tkr Redovisning 2012 Budgetavvikelse Redovisning 2011 
        
Kostnader -8 005 -208 -7 774 
Intäkter 915 225 687 
        
Summa -7 090 17 -7 087 

 

Kulturskolan visar 2012 ett marginellt över-

skott på 17 tkr vilket är bättre än föregående 

års resultat ett underskott på -80 tkr. Orsakerna  

 

till att underskottet vänt till ett mindre över-

skott är intäkterna och bidragen ökat jämfört 

med 2011. 

 

Belopp i tkr Redovisning 2012 Redovisning 2011 Redovisning 2010 

        

Avgift för undervisning 585 590 578 

Instrumenthyra 87 83 80 

        

Summa 672 673 658 

Kulturskolans avgifter är i princip oförändrade jämfört med 2011.

 

 

Fritidsverksamhet 

Belopp i tkr Redovisning 2012 Budgetavvikelse Redovisning 2011 

        

Kostnader -21 290 663 -21 352 

        

Intäkter 2 394 61 2 459 

        

Summa -18 896 724 -18 893 

Fritidsverksamheten består av verksamheten 

vid kommunens badanläggningar, Fritidsbadet 

och Nybrostrandsbadet, verksamheten på Ung-

domens Hus och på övriga så kallade mötes-

platser inom kommunen samt föreningsverk-

samheten. 

Föreningsverksamheten omfattar bidragsgiv-

ning till ideella föreningar och studieförbund, 

utbildning, uthyrning av lokaler och anlägg-

ningar samt övrig föreningsservice och in-

formation i fritids- och anläggningsfrågor.  

I verksamheten ingår även planering och ge-

nomförande av olika aktiviteter och evene-

mang som vintersportlov.  

Fritidsverksamheten visar ett överskott på 724 

tkr. Detta beror framförallt på lägre kostnader 

för badanläggningar, personal som varit lediga 

ersattes inte samt lägre inköp av inventarier.

 



 

Område Öster och Väster 

Viktiga händelser under året 

Ett stort arbete pågick i början av året med 

budget -12 för respektive verksamhet. Många 

av våra verksamheter hade svårighet att få 

budgeten i balans under våren, men utifrån ett 

gediget arbete med personalplanering inför 

hösten blev det bättre resultat under andra 

halvåret för många av våra verksamheter.  

I och med de förändrade styrdokumenten uti-

från skollagen samt de nya bidragsreglerna, 

”bidrag på lika villkor”, har vi lagt mycket 

kraft på att göra justeringar i vår organisation.  

Vi anställde en ny biträdande rektor på Nor-

reportskolan i augusti på Norreportskolan För-

skolechefen för Abrahamslunds och Nektari-

nens förskolor slutade i början av mars och en 

ny förskolechef tillträdde inte förrän i slutet av 

augusti. 

Utvecklingsarbete för skolans del var en- till-

en med ett utbildningspaket för rektorer och 

nyckelpersoner (Tänk Om lärare). 

 

 

 

 

 

 

 

I förskolan avslutade vi under våren det stora 

projektet Modellområden där det ingick kom-

petensutveckling för alla pedagoger kring ”Ti-

dig upptäckt”.  

I februari startade Skolinspektionen sin tillsyn 

i Ystads kommun och detta har inneburit att vi 

verkligen har lyft på alla stenar i verksamhet-

erna för att svara på deras frågor. Detta har va-

rit lärorikt och givande och vi är stolta över 

kvaliteten i våra verksamheter.  

Det planerades ett helhetsgrepp av renovering 

och viss nybyggnad när det gäller våra lokaler 

i östra delen av landsbygden i kommunen. 

Under 2012 innebar det att vi stängde skolan i 

Glemminge och påbörjade en renovering av 

Räfsans lokaler och Löderups skolrestaurang. 

Planen fortsätter och sträcker sig över 2013-

2014.  

 

Barn och elever 

När det gäller förskolan har vi fortlöpande dis-

kussioner kring barnantalet i grupperna i 

förhållande till en god kvalitet för alla barn.  

Barn-och Elevhälsans specialpedagoger är en 

tillgång för våra pedagoger och lärare, när det 

gäller att se till varje barns specifika behov 

med fokus på barn i behov av särskilt stöd.  

Kompetensutvecklingen ”Tidig upptäckt” har 

höjt kompetensen hos pedagogerna i förskolan 

kring att ha redskap för och vara lyhörd för 

barns behov samt vilket stöd som finns till fa-

miljer, utanför våra verksamheter.  

Känslan av tillhörighet och vikten av den egna 

insatsen och därmed den egna betydelsen stär-

ker barnens självkänsla, ökar självförtroendet 

och höjer den egna självbilden: ”Jag duger, jag 

är bra som jag är, jag behövs och jag har en 

viktig funktion” är viktiga delar för att kunna 

stärka sin egen person och skapa tillväxt för 

tilltro till sig själv. Detta är viktiga ingredien-

ser i arbetet ute på våra förskolor och skolor.  

När det gäller skolans och fritidshemmets 

verksamhet är eleverna delaktiga på olika 

sätt. Skolorna har utvecklat sitt arbetssätt för 

att få eleverna att se sitt eget lärande genom 

olika verktyg såsom lokal pedagogisk plane-

ring i Unikum, chatta med lärarna via V-klass, 

samt olika former vad det gäller undervisning-

ens upplägg i exempelvis Google docs.  

För att skapa trygghet och arbetsro finns 

många olika arbetssätt, några exempel är Kam-

ratstödjare, vänskapsgrupper, fadderverksam-

het samt årskursblandade temaarbeten.  

Föräldramedverkan i förskolorna sker i olika 

former som till exempel under den dagliga 

kontakten, bloggen, föräldramöte och enkäter. 



 

I skolorna sker det genom bland annat utveckl-

ingssamtal, föräldramöten, bloggar och sam-

råd. 

 

Personal 

Vi, som områdeschefer för Väster och Öster, 

har tillsammans med rektorer och förskoleche-

fer utvecklat en struktur för våra olika mötes-

former med tydliga syften. Detta anser vi har 

bidragit till en större samsyn och kvalitetssäk-

ring för alla våra verksamheter.  

En kartläggning gjordes klar av lärarbehörig-

heten i våra verksamheter i stort och den 

kommer vi att använda oss av framöver för att 

nyanställa och organisera utifrån att skapa be-

hörighet i alla verksamheterna.  

Två rektorer i område Öster och en förskole-

chef i område Väster har blivit klara med sin 

rektorsutbildning och för två förskolechefer i 

område Öster samt tre rektorer och en försko-

lechef i område Väster pågår utbildningen.  

Satsningen som Kultur o Utbildning gjorde för 

några år sedan, genom att erbjuda barnskötare 

att med visst stöd från arbetsgivaren utbilda sig 

till förskollärare, har bidragit till att vi om-

vandlade nio barnskötartjänster till förskoll-

ärartjänster under 2012.  

Vår stora en-till-en satsning med kompetens-

utvecklingen påbörjades under våren 2012 med 

rektorerna och under hösten har även nyckel-

personerna i arbetslagen, ”Tänk Om-lärarna”, 

kopplats på.  

Förskolan har avslutat kompetensutvecklingen 

”Tidig upptäckt” och några förskolor har även 

haft en fortbildning kring dokumentation.  

Skolverkets erbjudande till alla kommuners 

rektorer och lärarrepresentanter kring utbild-

ningsdagar om det nya betygsystemet har vi 

deltagit i.  

Under hösten gick förvaltningschefen ut med 

restriktioner kring bland annat kompetensut-

veckling och vikarietillsättning. Detta medför-

de att under hösten vilade våra olika nätverk 

och ingen fortbildning för lärare och pedagoger 

beviljades under hösten förutom de som redan 

är nämnda. 

Året har präglats av hårt arbete för att få bud-

geten i balans och en del lärare och pedagoger 

har uttryckt att de har upplevt en stor arbetsbe-

lastning under året. 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god i hela området. Variat-

ion mellan skolorna finns och detta behöver 

diskuteras och analyseras. Några skolor i om-

rådet anser att måluppfyllelsen har höjts i de 

flesta ämnen på grund av exempelvis den 

höjda kompetensen hos lärarna som utvecklats 

av arbetet i matematikprojekt.  

Åtgärdsprogram upprättas för de elever som är 

i behov av särskilt stöd. Speciallärare finns på 

alla skolorna, men en del skolor har ett behov 

av en utökning av denna kompetens.  

Rydaholmsmodellen, en- till- en undervisning i 

intensivperioder är några av många olika sätt 

att ge stöd till barn som är i behov av särskilt 

stöd.  

Det finns ett gott samarbete med Barn-och 

Elevhälsan som bidrar med stöd i form av 

handledning, konsultation, kartläggningar och 

speciella tester. Det finns elevhälsoteam på alla 

skolorna.  

På två av skolorna finns det ett större behov av 

modersmålundervisning än på de övriga sko-

lorna. Svenska som andra språk har läraren i 

årskurs 1-3 själva undervisat i. Den av sko-

lorna som har en stor del av elever som under-

visas i detta ämne anser att det påverkar resul-

tatet att inte det finns en SVA lärare i dessa 

årskurser.  

Betyg sattes för första gången enligt Lgr11 i åk 

6 och 7. 

 

Projekt under året 

Projektmedel som syftat till att stärka arbetet 

med basfärdigheter har vi använt till kompe-

tensutveckling i Svenska som andraspråk för 

lärare som undervisar i årskurs 1-3. Denna 

kompetensutveckling var viktig för att vi ska 

ha möjlighet att följa vad som står i skollagen. 

Vi har inte i dagsläget haft utrymme att utvär-

dera vad det resulterat i.  



 

Vi satsade också på att fortsätta att utveckla 

skriva sig till läsning, som har gett resultat i 

elevernas läs-och skrivinlärning.  

Vi har haft två matematikprojekt som har av-

slutats under 2012; Köpingebro/Löderup och 

Östra/Svarte.  

I det förstnämnda projektet har lärarna arbetat i 

Lessons studies, där de gemensamt har plane-

rat lektioner, genomfört och filmat dem och 

sedan utvärderat den genomförda lektionen, för 

att vidareutveckla arbetet. Lärarna och rekto-

rerna anser att det har resulterat i ett utveck-

lande arbetssätt i såväl matematik som i de 

andra ämnena, som har gett goda resultat för 

elevernas lärande.   

I det sistnämnda projektet har man arbetat med 

bland annat öppna frågor i de lägre årskurser-

na, genofört elevintervjuer och diagnoser för 

att identifiera elevindividuella utvecklingsorå-

den samt gemensamma lärardiskussione för er-

farenhetsutbyte och tips.  Skolorna kommer 

även fortsättningsvis att arbeta på detta sätt, då 

man sett en ökad måluppfyllelse.  

Matematikprojektet i Hedeskoga och Sövestad 

pågår även under vårterminen 2013.  

Lärarna blev i augusti 2012 inbjudna på en in-

spirationsdag kring Kulturgarantin. Såväl 

kulturgarantin som bidrag från Skapande skola 

erbjuder barn/elever kulturupplevelser samt 

möjligheter till att utveckla sina estetiska för-

mågor. 

 

En till en 

Detta tillhör en av de största utvecklingssats-

ningar som har gjorts i våra verksamheter un-

der de senaste åren. Våra elever och lärare som 

har fått en egen bärbar dator har fler möjlig-

heter och ett flexiblare sätt att hitta verktyg för 

lärandet.  

I satsningen ingår en kompetensutveckling vid 

namn Tänk Om. Vi startade kompetensutveckl-

ingen, med en inspirationsföreläsning av 

Hans Rehnman i januari, för rektorerna. Under 

året har rektorerna haft elva kompetensutveckl-

ingsdagar, där Tänk Om-lärarna var med på tre 

av dessa tillfällen. Detta har lett till att rekto-

rerna har byggt sin vision utifrån ett omdefini-

erat lärande. Under 2013 fortsätter denna sats-

ning, där alla lärare kommer att medverka. 

 

Framgångsfaktorer 

Den höga kompetensen hos våra lärare och 

pedagoger är det absolut viktigaste för att nå 

framgång.  

Område Öster och Väster har utvecklat ett ar-

betssätt där rektorer och förskolechefer arbetar 

tillsammans utifrån en mötesstruktur med tyd-

ligt syfte. Detta ser vi som en viktig kvalitets-

säkring för våra verksamheter.  

 

Engagemang, ödmjukhet, glädje, samverkan, 

inflytande, trygghet och kompetens, anser vi är 

viktigt för att verksamheten skall bli menings-

full och framgångsrik. 

 

Ekonomi 

Vi har haft svårigheter att få ekonomin i balans 

under 2012. Under våren arbetade vi intensivt 

med personalplaneringen inför hösten och i 

juni månad gick förvaltningschefen ut med re-

striktioner där han betonade att det var viktigt 

med budgetdisciplin. Dessa faktorer ledde till 

ett bättre resultat i alla verksamheterna. Om-

råde Östers förskolor klarade sin ekonomi på 

ett tillfredställande sätt.  

När det gäller skolor och fritidshem ligger det 

största underskottet på skolorna även om det 

varierar i storlek.  

Vi är dock nöjda med resultatet och anser att 

det inte har varit friktionsfritt, men alla har 

verkligen hjälpts åt för att få ekonomin i bättre 

balans. 

 

Det kommande året 

Både område Väster och Öster kommer att 

satsa på att implementera det visionsarbetet 

som har startats i hela kommunen.  

Vi kommer att satsa på att vidareutveckla rek-

torernas och förskolechefernas ledarskap.  

Kompetensutvecklingen ”Tänk Om” fortsätter 

under 2013 på skolorna.  



 

Förskolorna startar en kompetensutveckling i 

teknik, som kommer pågå på olika sätt under 

en två års period.  

De vilande nätverken för fritidshemmen och 

förskoleklasserna kommer att väckas till liv.  

SvA undervisningen kommer att förstärkas för 

att motsvara läroplanen intentioner.  

Sist men inte minst kommer vi att åtgärda de 

synpunkter Skolinspektionen lämnade i sin 

slutrapport.  

Vi ser fram emot ett spännande och utmanande 

år med vidareutveckling av våra verksamheter.  

Att utmana sina gränser, att försöka det 

omöjliga, att vidga sin bekvämlighetszon 

 – det är sådant vi växer av. 

 




Ingrid Tjärnehov och Bengt Persson 

områdeschefer 

 









 

Vuxenutbildningen 

 

 

Viktiga händelser under året 

En mängd förändringar i styrdokumenten bör-

jade gälla från och med höstterminen, och 

Skolverket använder begreppet ”En ny vux-

enutbildning VUX 2012”.  Strävan har varit 

att följa strukturerna för resten av skolsystemet 

i så hög grad som möjligt, men att ändå kunna 

ta hänsyn till den vuxne individens situation 

och behov.  

Den nya skollagen omfattar nu även vuxenut-

bildningen, liksom de nya ämnes- och kurspla-

nerna. Även den nya betygsskalan tillämpas 

inom vuxenutbildningen.  

Validering och prövning som är vanligt före-

kommande inom vuxenutbildningen har också 

tydliggjorts i den nya skollagen. De nya styr-

dokumenten trycker tydligt på ett förstärkt in-

dividperspektiv. Alla mål är formulerade ur  

 

ett individperspektiv, och utgångspunkten skall 

alltid vara den enskildes behov och förutsätt 

ningar. Portalparagrafen i skollagen uttrycker 

att ”vuxna skall stödjas och stimuleras i sitt lä-

rande”. Förändringarna gäller alla skolformer-

na, såväl den kommunala vuxenutbildningen 

som den särskilda utbildningen för vuxna och 

svenska för invandrare.  

Sammantaget har ”VUX 2012” påverkat arbe-

tet på Forum Ystad i hög grad under året. Såväl 

lärare som övrig personal har haft en mängd 

nya bestämmelser att förhålla sig till, vilket ta-

git tid och resurser från den ”dagliga verksam-

heten”.  

Skolinspektionen genomförde under våren en 

tillsyn med besök och intervjuer. Tillsynen vi-

sade att vuxenutbildningen rättat till de brister 

som fanns vid förra tillsynen. Denna tillsyn vi-



 

sade att det är ett gott arbetsklimat för de stu-

derande, men några nya brister identifierades.  

 

Personalen har under hösten arbetat fram en 

förbättringsplan som anger hur bristerna skall 

åtgärdas. 

Samverkansavtalen med Simrishamn och 

Tomelilla har förlängts och omfattar 2013 

och 2014. 

 

Antal studerande vid Forum Ystad har för-

delat sig enligt följande: 

 

 Våren 

2012 

Hösten 

2012 

Antal studerande 

totalt 1) 

892 

(419) 

710 

(344) 

Verksamhetspoäng 

2) 

189 840 

(475) 

115 500 

(289) 

Antal studerande 

SFI 3) 

212 

(128) 

207 

(126) 

Antal studerande 

Särvux 

23  

(7) 

23  

(7) 
 

1 Studerande på alla nivåer vid Forum Ystad, alla 

kommuner (varav studerande från Simrishamn 

och Tomelilla) 

2 Verksamhetspoäng för Gruv- och Gymnasiekur-

ser (omräknat till heltidsplatser) 

3 (varav studerande från Simrishamn och Tome-

lilla) 

 
En ökning av antalet studerande med läs- och 

skrivsvårigheter har varit påtaglig under året. 

Även antalet studerande med olika problem i 

vardagslivet som påverkar studierna och som 

har behov av samtal har ökat. 

 
Personal 

Under året har drygt 40 personer varit anställda 

vid Forum Ystad. Det finns en stor trygghet 

och erfarenhet inom personalen, och en hu-

vuddel har lång anställningstid inom kommu-

nen.  

Behörigheten hos lärarna är mycket hög, end-

ast någon enstaka saknar behörighet för att 

kunna erhålla lärarlegitimation. Under året har 

tre rekryteringar till heltidstjänster genomförts, 

alla tre är behöriga lärare. 

Måluppfyllelse 

Vid Skolinspektionens tillsyn konstaterades att 

”kunskapsresultaten ligger i flertalet värden 

avseende andel studerande som slutförde sina 

studier i paritet med eller högre än resultatet 

för riket”.  

Däremot var ”andelen avbrott något högre 

inom den grundläggande vuxenutbildningen 

samt högre inom den gymnasiala vuxenutbild-

ningen i jämförelse med resultatet för riket”. 

Vid utvärderingen efter vårterminen uttryckte 

över 80 % av eleverna att de nått sina mål för 

studierna, och att de fått den hjälp och det stöd 

de behövde för sina studier. 

Cirka 90 % uppfattar lärarnas kompetens som 

bra eller mycket bra, och att undervisnings-

formerna varieras så att eleverna arbetar både 

självständigt och tillsammans med andra.  

Cirka 95 % anger att de trivs på Forum Ystad 

och att de känner sig trygga här, samt att stu-

die- och yrkesvägledningen fungerar mycket 

bra. 

Projekt under året 

Forum Ystad har tillsammans med Arbetsför-

medlingen och gymnasieskolorna i kommu-

nerna under året tagit del av statens satsning på 

Yrkesvux och vuxlärling.  

Cirka 50 elever har under året med hjälp av 

statsbidrag genomfört en ettårig yrkesutbild-

ning. Uppföljning efter utbildningarna och in-

tervjuer med eleverna visar på en mycket hög 

grad av nöjdhet.  

 

Ekonomi 

Resultatet för Forum Ystad 2012 är ett minus 

på cirka 300 kkr. En anledning är svårigheten 

att prognostisera intäkter och kostnader inom 

Yrkesvux och vuxlärling.  

Under 2012 minskade statsbidraget avsevärt 

medan utbildningar som påbörjades 2011 till 

stor del fortsatte under 2012. Resultaten har 

sedan flera år tillbaka annars varit positiva. 

 

 



 

Det kommande året 

Personalen vid Forum Ystad kommer under 

2013 fortsätta med att implementera alla nya 

styrdokument i verksamheten.  

Ett stort arbete pågår av lärarna att utarbeta och 

publicera kurser på vår lärplattform Fronter, 

så att även elever som av olika anledningar inte 

kan följa en schemalagd verksamhet har möj-

lighet att på ett mer individuellt sätt genomföra 

kurser. 

Efter Skolinspektionens tillsyn och beslut har 

personalen utarbetat förbättringsplaner som 

anger områden som skall utvecklas under året. 

Bland annat ska det systematiska kvalitetsar-

betet utvecklas, struktureras och implemente-

ras, så att det blir en naturlig del av den dagliga 

verksamheten.  

Vidare ska den individuella studieplanen ut-

vecklas ytterligare och bli ett mer levande do-

kument i utbildningen. Planen skall bli fylli-

gare och bättre beskriva den studerandes bak-

grund, förutsättningar och mål.  

Genom att lärarna blir med engagerade i stu-

dieplanen kommer de att bättre kunna anpassa 

utbildningen till den studerandes förutsättning-

ar och behov.  





Ronny Pålsson, rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsenheten  

 

Utvecklingsenhetens uppdrag  

Utvecklingsenheten utgör en resurs för områ-

deschefer, rektorer, förskolechefer och peda-

goger i arbetet med att stödja barns, ungdomars 

och vuxnas lärande. Utvecklingsenheten kan 

arbeta på uppdrag av Barn- och utbildnings-

nämnden, förvaltningschef, områdeschef, rek-

tor och förskolechef. 

Utvecklingsenheten stödjer, stimulerar, initie-

rar och utmanar till utveckling inom Barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde.  

 

 

Utvecklingsenheten inspirerar till förändrings-

arbete inom området utveckling och lärande i 

enlighet med uppsatta mål, såväl lokala som 

nationella. 

Viktiga händelser under året  

Satsningen på personliga elevdatorer påbörja-

des i mars och fortsatte i augusti. Cirka 500 da-

torer per omgång delades ut till elever i årskur-

serna k 4, 5, 7 och 8. Eleverna i åk 4 och 5 har 

fått 2-3 workshops med IT-pedagogerna. Ele-

verna i åk 7 och 8 har fått efter behov. 



 

Lärarna fick sina personliga datorer i januari. 

Under vårterminen höll ATEA (datorleverantö-

ren) i tre introduktionstillfällen och under hös-

ten erbjöd IT-pedagogerna tre workshops per 

skola med fokus på nya verktyg. 

Google Apps lanserades i januari som vårt nya 

e-postsystem, med koppling till lärplattformen 

Vklass. Google Dokument har blivit ett av de 

mest använda verktygen på kort tid. 

IT-pedagogerna har anordnat två inspirations-

dagar för alla lärare i grundskolan, med fokus 

på nya verktyg. 

Ett tiotal personer från KoU deltog på SETT-

mässan, en stor utbildningsmässa kring det 

moderna lärandet, i Stockholm i april. Vår 

monter var mycket uppskattad av mässdelta-

garna. 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Ystad 

har pågått under hela 2012. En av utvecklings-

ledarna har varit samordnare och kontaktper-

son för inspektionen och gett information kon-

tinuerligt till ledningsgrupper och BUN. 

Vid utvärderingar på förskolorna har det fram-

kommit ett behov av kompetensutveckling 

inom området naturvetenskap och teknik, uti-

från de förstärkta målen i reviderade Lpfö 98. 

Kommunen ville därför starta upp en långsiktig 

kompetensutveckling som bidrar till djupare 

förståelse, men samtidigt hjälper personalen att 

uppmärksamma naturvetenskap och teknik i 

vardagen och visar på att det inte är så svårt 

som många tror. 

Utvecklingsledare, förskolechef Martina samt 

personal från Marietorp naturskola har tagit 

fram förslag på fortbildningsupplägg som på-

går i fyra terminer. Satsningen inleds med en 

inspirationsföreläsning i januari 2013 för all 

personal i förskolan och fortsätter sedan med 

att varje pedagog deltar i en workshop per ter-

min på Marietorps naturskola.  

Utvecklingsenheten har administrerat de an-

mälningar som inkommit till huvudmannen 

från Skolinspektionen och Barn- och elevom-

budet.  

Personal 

Utvecklingsenheten (UE) består av två ut-

vecklingsledare (200 %) och tre IT-pedagoger 

(200 %) och leds av en verksamhetsledare.  

Kompetensutveckling under året har bestått i 

konferenser kring entreprenörskap, kvalitetsar-

bete, kränkande behandling, estetiska lärpro-

cesser samt Skolverkets NT-satsning.  

Ett utvecklingsledarnätverk med grannkom-

munerna Tomelilla och Sjöbo ger god input 

och nya lärdomar i utvecklingsfrågor.  

UE deltog i SETT-mässan i Stockholm i april, 

där vi förutom att ha en egen monter gick på 

föreläsningar och workshops av hög kvalitet.  

En av utvecklingsledarna har deltagit i en refe-

rensgrupp med Skolverket kring SALSA. 

Elevskyddsombudsutbildning anordnas för 

högstadiets elevskyddsombud i samarbete med 

Barn- och elevhälsan.  

Verksamhetsledaren ingår i kommunens risk-

hanteringsgrupp samt Ystads kommuns kris-

ledningsstab.  

Projekt under året 

En av utvecklingsledarna har ett samordnings-

uppdrag för Skapande skola. Under 2012 har 

cirka 1 000 elever i grundskolans och grund-

särskolans åk 1-9 deltagit i estetiska lärproces-

ser i möte med kulturaktörer, mycket uppskat-

tat av alla inblandade.  

För läsåret 2012/2013 fick Ystads kommun 

230 000 kr i Skapande skola-bidrag från Kul-

turrådet. 

 

En till en  

 

Utvecklingsledare och IT-pedagoger har delta-

git i TÄNK OM Rektor-dagarna. Utbildningen 

är mycket professionell och givande och det är 

av stor betydelse att delta, såväl för egen kom-

petensutveckling men framför allt för att få en 

samlad bild av kommunens skolutveckling. 

 

Framgångsfaktorer  

 

IT-pedagogerna är lyhörda för de behov som 

finns på grundskolorna och ordnar workshops, 

inspirationstillfällen och tillhandahåller god 

och snabb service vid ärenden. 

Hela Utvecklingsenheten har en god och bred 

kompetens. 



 

Ekonomi  

 

En budget, specifikt kopplad till Utveckl-

ingsenheten, kommer att finnas från och med 

2013.  

Det kommande året 

TÄNK OM 2013-2014 påbörjas i slutet av ja-

nuari, en stor satsning på kompetensutveckling 

för alla lärare i åk 1-9. 

Förskolorna får möjlighet att utveckla sitt pe-

dagogiska arbete med hjälp av lärplattor. 

Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen 

sker i februari 2013. Verksamheterna kommer 

att arbeta efter en handlingsplan för att genom-

föra dessa åtgärder. 

UE kommer, tillsammans med BUN och skol-

ledare, att bilda en arbetsgrupp för att utveckla 

det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer 

i kommunen. 

En säkerhetsmässa planeras för elever i åk 7 i 

september 2013. Denna halvdag är tänkt som 

ett led i det förebyggande arbetet och är ett 

samarbete mellan bland andra Ystads, Tomelil-

lalilla och Simrishamns kommuner samt 

Räddningstjänst, polis och Region Skåne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndsordförande Jan Erlandsson tar emot Skol-
inspektionens kommunbeslut av Agneta Ericsson. 

 

 

 

 

 



Katarina Anker-Kofoed  

verksamhetsledare  

 

Fritidsverksamheten 

 

Fritidsverksamheten består av verksamheten 

vid kommunens badanläggningar, Fritidsbadet 

och Nybrostrandsbadet, verksamheten vid 

Ungdomens Hus samt övriga så kallade mötes-

platser inom kommunen, Kulturskolan, Kom-

Tek samt föreningsverksamheten. 

Föreningsverksamheten omfattar bidragsgiv-

ning till ideella föreningar och studieförbund,  

utbildning, uthyrning av lokaler och anlägg-

ningar samt övrig föreningsservice och in-

formation i fritids- och anläggningsfrågor. I  

 

 

 

 

 

 

 

verksamheten ingår även planering och ge-

nomförande av olika aktiviteter/evenemang. 

Viktiga händelser under året 

Verksamhetsåret har dominerats av arbetet 

med Ystad Arena. Etapp 1 som avser uppfö-

rande av ny badanläggning påbörjades under 

hösten och det första spadtaget togs lördagen 

den 6 oktober. 

Fritidsbadets uppvisar under året ca 69 000 

badbesök, vilket är en ökning med drygt 1 000  



 

badbesök jmf med 2011. Antal betalande be-

sök avseende allmänheten visar en marginell 

ökning. Sommaren bestod av blandat väder 

och innebar för Nybrostrandsbadets del 

knappt 34 000 badbesök, vilket är en liten 

minskning jmf med sommaren 2011. 

En enkel caféteria uppfördes under året på 

Sandskogens IP och invigdes lagom till fot-

bollspremiären den 23 april. Caféet har upp-

förts med gemensamma insatser från samtliga 

föreningar som är verksamma på Sandskogens 

Ip.  

Nya boulebanor har uppförts på gamla skjut-

banan vid start/mål för Sandskogens motions-

slinga och en temporär så kallad discgolfbana 
har iordningsställts inom miljöparken norr om 

Sandskogen. 

Arbetet med framtagande av en fritidsplan har 

fortsatt under året. Ett förslag presenterades 

under hösten för ksau som beslutade att åter-

remittera förslaget till förvaltningen. 

I samarbete med övriga kommuner inom 

SÖSK har under året anordnats fyra kurser/ 

föreläsningar – ”Akut omhändertagande”, 

”Ledarförsörjning”, ”Skadeförbyggande trä-

ning på konstgräs” samt ”Skatter i föreningar” 

för ledare, aktiva och förtroendevalda inom 

föreningslivet.  

Personal 

Arbetet har i första hand omfattats av diskuss-

ioner kring Ystad Arena och det nya badets 

utformning. En personal har slutat sin anställ-

ning till följd av pensionsavgång och ersatts 

med personal som haft företräde till anställning 

enligt LAS.  

En internutbildning genomfördes under två 

dagar i augusti månad som upptakt inför höst-

säsongen. En representant från förvaltningen 

deltog i oktober i en studieresa till Tyskland 

för besök på intressanta badanläggningar och 

två badpersonal deltog i årets IDA-BAD-mässa 

i Göteborg i november månad. Badpersonalen 

har under året erhållit repetitionsutbildning i 

såväl HLR som D-HLR 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god - mycket verksamhet 

erbjuds kommuninvånarna tack vare de resur-

ser som ställs till förfogande i form av loka-

ler/anläggningar men även genom ekonomiskt 

stöd till föreningslivet. 

Kommunen är väl tillgodosedd på idrotts- och 

träningslokaler, men kommunens flaggskepp - 

Österporthallen och Fritidsbadet - är gamla, 
slitna och omoderna anläggningar som inte 
längre uppfyller de behov och krav som ställs 

av såväl allmänhet som föreningsliv. Beslutet 

om uppförande av Ystad Arena är efterlängtat 

och medför en lösning av en fråga som disku-

terats under flera år. 

De nya anläggningarna Västervånghallen och 

konstgräsplanen på Sandskogens Ip har löst det 

akuta behovet av träningstider inomhus och 

träningsförutsättningarna för fotbollen har för-

bättrats.  

Kraven på ett brett, varierat, och ändamålsen-

ligt utbud av flexibla träningsanläggningar 

som passar ALLA ökar dock i takt med den 

positiva utvecklingen av föreningsverksamhet-

en i kommunen, nya behov och nya trender. I 

sammanhanget är det viktigt att understryka 

betydelsen av ytor för rekreation, motion och 

spontanaktiviteter i närområdena. 

 

Framgångsfaktorer 

Det finns ett stort utbud av aktiviteter som er-

bjuds kommuninvånarna, kommunen är väl 

tillgodosedd på idrotts- och träningsanlägg-

ningar och kommunen har ett brett och diffe-

rentierat föreningsliv. Dialogen med förenings-

livet ang Ystad Arena, övriga idrottsanlägg-

ningar och lokaler samt fördelning av tränings-

tider är engagerad och positiv. 

 

Ekonomi 

Badverksamheten uppvisar ett positivt resultat 

för året med cirka 400 tkr och anslaget till för-

eningslivet uppvisar ett litet överskott med 

cirka 37 tkr. Inga större investeringar har ge-

nomförts under året inom fritidsverksamheten. 

Det kommande året 

Det intensiva arbetet med Ystad Arena fortsät-

ter och etapp 1 med ny badanläggning och 

bowlinghall beräknas stå färdigt hösten 2014 

till en beräknad kostnad av 285 mkr. 

Arbetet med etapp 2 och 3 kommer att påbör-

jas under början av 2013 med upphandling av 



 

entreprenörspartner. Den beräknade kostnaden 

för etapp 2 och 3 uppgår till 215 mkr och fär-

digställandet av hela anläggningen med ny 

matcharena och träningshall planeras till 2016. 

Det dröjer med andra ord ytterligare några år 

innan Ystad kan erbjuda en publikanläggning 

som tillgodoser dagens behov från aktiva, 

publik, besökare, media med flera, blir domi-

nerande i sydöstra Skåne och det självklara ut-

flyktsmålet för boende inom regionen. 





Jerker Åkesson, fritidskonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturskolan  

 

Viktiga händelser under året 

Året inleds alltid med ett intensivt arbete som 

leder mot vecka 5, vår projektvecka.  

Under vår- som hösttermin ger vi tre elevaftnar 

på Torget i Forum Ystad. Tanken med konser-

terna är att skapa ett forum för mer avslapp-

nade framträdanden. Konserterna har på kort 

tid blivit mycket omtyckta av såväl publik som 

elever. 

Till sommaravslutningen gavs inte bara vår år-

liga sommarkonsert utan även en teaterföre-

ställning med skolans teatergrupper i samar-

bete med skolans symfoniorkester. 

Under året har vi deltagit med olika grupper 

vid många olika offentliga tillfällen. Våra kö-

rer har varit aktiva i såväl Lund, Sjung gung, 

som på Malmö Arena och Star for Life. Bägge 

arrangemangen tillsammans med många andra 

barn- och ungdomskörer från Skåne. 

Under hösten arrangerade vi en sångworkshop 

med Tine Ott. Helgkursen vände sig främst till 

våra elever men även till utomstående intresse-

rade. I år kom flera sånglärare från andra Kul 

 

turskolor. Våra intresserade elever har även 

deltagit som åhörare på konserter med Malmö  

 

 

Symfoniorkester och på Masterclasses på 

Malmö Musikhögskola.    

Elever  

Kulturskolan fortsatte även år 2012 att hålla 

liknande täckningsgrad där cirka 23 % av barn 

och ungdomar i Ystad kommun deltar i en eller 

flera aktiviteter som vi erbjuder. 

Under hösten startade vi ett blockflöjtsprojekt, 

ett nygammalt recept, som slagit väl ut där 

elevtillströmningen varit över förväntan. 

Som elev på Kulturskolan möts du av möjlig-

heterna till den omfattning och nivå skolan kan 

vara för dig, allt från en meningsfull fritidssys-

selsättning till exempelvis förberedande för 

högre musikstudier.    

Personal  

Personalgruppen består av arton personer mot-

svarande 12,7 årsarbetare. En del tjänster är 

deltid. 

Arbetsmiljön på Kulturskolan är god och lärar-

na samarbetar på ett fint sätt. Vi har en mycket 

fin sammansättning av kompetens, erfarenhet 

och personlighet i kollegiet. 



 

 

Måluppfyllelse  

Barn- och utbildningsplanens mål att eleverna 

ska uppleva att musiken förstärker deras lust 

att lära och utvecklas är ett mål som är närva-

rande dagligen för Kulturskolans lärare.  

Framgångsfaktorer  

Vår strävan är att blanda långsiktig verksamhet 

med korta snabba projekt.  

Att inte bara arbeta utifrån modellen där hela 

skolan genomför ett och samma projekt, utan 

att bygga en mosaik där var lärares kunskap 

och styrka nyttjas som bäst.  

Under 2012 har vi haft ett 10 – 15-tal olika 

projekt och verksamheter ingång samtidigt, ut-

över ordinarie undervisning, till skillnad mot 

tidigare år där det kanske varit 1 – 2.  

En skillnad är även att alla dessa projekt 

kanske inte tilldrar sig så stor medial uppmärk-

samhet, vilket naturligtvis inte är av vikt. Vi 

kan däremot konstatera att mångfalden och den 

nya arbetsformen kommer eleverna till gagn 

med ökad kvalité och mångfald. 

Kulturskolans personal har hög kompetens och 

ett starkt engagemang med ett högt kvalitets-

tänkande. Vår verksamhet bygger på en stark 

ryggrad i form av en väl utvecklad orkester-, 

kör- och ensembleverksamhet.  

Ekonomi  

2012 var året som vi äntligen lyckades balan-

sera vår budget. Kulturskolans budget vid årets 

slut visade ett överskott på cirka 185 000 kr. 

Solidariskt mot de verksamheter i förvaltning-

en som slitit ont har vi varit återhållsamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kommande året  

Kulturskolan skall vara en naturlig del av 

kommunens kulturliv och ett tryggt val för 

barnfamiljer vars barn önskar ta del av våra 

verksamheter och vi fortsätter vårt enträgna ar-

bete. 

Vi kommer att arbeta med vårt lokala kulturarv 

som till exempel blåsmusiktraditionerna. 

 

 



Mikael Sondered, chef för Kulturskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Öppen fritidsverksamhet 

 

Verksamheter  

Ungdomens Hus, Mötesplatser för unga i 

Svarte, Löderup och Köpingebro, Träffpunkt 

KFUM i Ystad och Scouterna i Löderup 

 

Viktiga händelser under året 

Under året har vi jobbat med ett tema som he-

ter ”Är det okej” både på Ungdomens Hus och 

på våra Mötesplatser. På detta tema har vi haft 

samtal och övningar såsom är det okej för dig 

att röka, dricka alkohol, snusa, använda dro-

ger, lägga upp en bild på facebook där du är 

naken eller full. Vi tog emot klasser på temat. 

Vi har även varit fullbokade kring arbetet med 

klasser som skolpersonalen tycker behöver lite 

extra stöd.  

Vi utformar våra verksamheter i bred delak-

tighet där vi har husmöten regelbundet enligt 

fastställda datum för en hel termin. Dessutom 

bildas det delaktighetsgruper utifrån intressen 

såsom bandgrupp och skategrupp där frågor 

kring specifika verksamheter diskuteras.  Det 

bildas även arrangörsgrupper kring lite större 

evenemang.  

Den 21 mars kom Trollkonstnären Malin Nils-

son för att trolla bort en fördom på FN:s dag  

mot rasism och diskriminering. Skatekväll med 

band utomhus anordades. Mot slutet av året så 

skapades det åter igen en arrangörsgrupp av 

ungdomar och det blev en Hip Hop kväll som 

drog fullt hus och lite till.  

Till samtliga arrangemangen sökte ungdomar-

na pengar från Ungdomspotten samt till det 

sista arret även från LEADER.   

Under vårterminen gick vi ut i skolorna och 

fråga cirka 300 ungdomar vad de önskade göra 

under sin fritid och utifrån dessa önskemål så 

har vi tydliggjort vår markandsföring samt ge-

nomfört fredagsröj under hösten och haft en 

tjejkväll i samverkan med gymnasieprogramen 

inom frisör och design. 105 tjejer kom och 

prövade våra aktiviterer under flera timmar.  

Under hösten bjöds återigen samtliga elever i 

åk in för att under 2,5 timme jobba med on-

line-offline, på nätet och i verkligheten. Detta  

 

 

 

 

gjordes genom rollspel av barnen själva och 

diskussioner där det blev tydligt att verklighet-

en är både online och offline, att det inte finns 

någon skyddad värld på Internet.  

Vi har under året i våra verksamheter jobbat 

mycket med lekens betydelse för social integ-

ration och som en metod att skapa en gemen-

skap i våra verksamheter.  

Under hösten har vi utökat våra Fritidskurser 

i såsom designverkstad, film, musik och idrott 

och spel. Vi fortsätter att arbeta med sociala 

projekt såsom soffprat, se film och reflektera, 

antirökvecka, klamydiadag, avslappningsmas-

sage, kärleksvecka och mycket mer. I detta ar-

bete har vi även valt att vid några tillfällen un-

der vårtermin hålla öppet kvällstid på våra mö-

tesplatser för att få möjlighet att jobba med 

mindre grupper av barn och i liten grupp jobba 

med gemenskap som är stärkande för de ungas 

hälsa genom ett genomtänkt pedagogiskt upp-

lägg. Våra övergripande teman inbegriper all-

tid alla våra verksamheter och på den nivå de 

kan delta med hänsyn till ålder och öppethål-

lande.   

För övrigt är det skateparken som ungdomar 

visat ett stort engagemang för och det är främst 

skejtare som utgör besökarantalet under som-

marlovet. Ungdomarna har i samverkan med 

oss slutligen fått ritningar godkända och tid för 

utbyggnaden av skateparken har satts till våren 

2013.  

Vi försöker hålla en stark miljöprofil och vi har 

härodlat i våra drivbänkar och växthus och 

saftat och sylt har gjorts på våra grödor och 

ungdomarna kunde få vars sitt kryddpaket hem 

till midsommar.   

Barn och ungdomar 

Under de senaste åren har vi haft extra fokus 

på aktiviteter där vi utvecklat ett koncept som 

heter microaktiviteter där vi tidsmässigt har 

kortare lekar eller gruppövningar i den öppna 

verksamheten. Vi vill med detta inspirera ung-

domar att fortsätta våga leka trots att de känner 

sig vuxna då lek och övningar medför bland 

anatt rörelse, social träning som påverkar deras 



 

hälsa positivt samt ökar känslan av gemenskap 

i huset över alla synliga och osynliga gränser.  

Vi har fortsatt med våra lyckade Fredagsnöjen 

där det är en större lek, övning, aktivitet under 

fredagskvällen som fallit väl ut och antalet be-

sökare om fredagar har ökat.  

Vi har ökade grupper av barn med funktions-

nedsättningar som tagit del i våra gemenskap-

ande aktiviteter vilket varit positivt för denna 

grupp av ungdomar.  

Mötesplatserna i Svarte och Köpingebro har en 

bra grund i besökarantalet och en god verk-

samhet med mycket lek och aktiviteter. Under 

hösten såg vi allt fler unga vilja sitta för-

sjunkna i sina datorer i stället för att leka men 

under terminen så tycker vi att vi lyckats locka 

dem till lek och gemenskap igen.  

På Löderups möteplats har vi jobbat med ett 

sviktande besökarantal och har en trygg grupp 

på cirka 15-16 personer som kommer varje 

gång och ett antal barn till som sluter upp. Lö-

derups scoutförening driver Träffpunkt på fre-

dagar för de unga i byn och det har slagit väl ut 

för dem.  

Personal 

Personalstyrkan har de tjänster som vi kan ha i 

förhållande till budget. Personalen består till 

största del av en fast stab som tillsammans har 

den grundkompetens vi behöver i form av 

socionom, fritidsledare och kulturhandledare. 

Denna styrka utökar vi med oftast unga till stor 

del före detta besökare som har ett specialin-

tresse som de kan hålla kurser i och där de kan 

vara positiva förebilder för de unga vi möter.   

Personalen har god behörighet för sitt arbete. 

Kompetensutveckling under året har varit inom 

cannabisområdet samt interna kurser inom ar-

rangemang, konformitet, metakognition och 

om självmord och sorg. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god. Vi har utvecklat kur-

ser som de unga efterfrågat och som nu är en 

del av ett aktivt val för en god fritid på Ung-

domens Hus. I samverkan med Kulturskolan 

och KomTek har vi ett bra aktivitetsutbud för 

de unga i Ystads kommun.  

Ungdomens Hus har en kvalitativt god Öppen 

verksamhet och vi har flertalet studiebesök 

varje termin för att få del av vårt arbete och det 

vackra, stillsamma och kreativa huset.  

Framgångsfaktorer 

Vi har en hög grundkompetens vad gäller att 

jobba med grupper och det tillsammans med en 

stor pedagogisk insikt som vi använder oss av. 

I vårt dagliga arbete fångar vi upp och jobbar 

vidare med såväl individer som med stora 

grupper. Metoder för att jobba för en gemen-

skap utvecklas ständigt.   

Vi bjuder in klasser som får se och känna på 

huset och samtidigt i ett lärande syfte kring 

olika teman eller viktiga ämnen. Detta ska ge 

barnen en upplevelse av att de på något sätt, 

dagtid eller kvällstid, varit delaktiga i något på 

Ungdomens Hus. 

 

Ekonomi 

Ekonomin är god.  

Vi har nått ett tak vad gäller antalet personal i 

våra verksamheter i relation till vår budget. Nu 

gäller det att disponera våra resurser optimalt i 

förhållande till öppen verksamhet och Fritids-

kurser.  

 

Det kommande året 

Som ett aktivt fritidsval ska de unga komma 

till Ungdomens Hus och utöva fritids- och kul-

turaktiviteter som finns i ett planerat aktivitets-

underlag eller aktiviteter som de själva skapar 

efter hand. Detta ska marknadsföras genom att 

vi gör kontinuerliga veckobesök på skolorna.  

Tillmötesgå de skejtande ungdomarnas behov 

då skateparken utökas under våren genom att 

utöka öppethållandet inom befintlig ram un-

der ett antal månader under vår och tidig höst 

för att och så vi kan stödja de unga så att Ska-

teparken sköts av ungdomarna själva i samver-

kan med Ungdomens Hus personal.  

Marknadsföra Ungdomens Hus till skolor så 

de under dagtid kan använda huset som arbets-

plats och för inspiration och samverkan. Ta 

emot klasser, innan de reguljära öppettiderna, 

inom områden såsom droger, rökning och al-



 

kohol samt enbart för att klassen behöver ha 

kul.  

Kvällstid är Ungdomens Hus ett aktivitetscent-

rum för fritid och kultur och helgerna finns till 

för det egna skapandet, önskemålet, utövandet 

för individer och grupper. Detta ska marknads-

föras. 

Mötesplatserna för unga i mellanstadieåldern 

är som små Ungdomens Hus med både öppen 

verksamhet och planerade aktiviteter. 

Att möta de unga är en viktig del i vårt främ-

jande arbete. Hur jobba med mellanstadiet un-

der sommarmånaderna ska diskuteras.  





Käthe Ivarsson, verksamhetsledare 

 

KomTek 

 

Viktiga händelser under året 

KomTek är nu etablerat i sina fina lokaler på 

Berghusa och under vår- och höstterminen har  

totalt cirka 130 barn och ungdomar varit in-

skrivna på KomTek 

Personal 

KomTek leds av en verksamhetsledare som 

tillika är områdeschef. Verksamhetsledaren in-

går i den nationella ledningsgruppen som träf-

fas två gånger om året.  

Aktiviteterna på KomTek leds av två handle-

dare som dessutom tjänstgör som fritidspeda-

goger i Ystads kommun samt en handledare 

som tidigare varit lågstadielärare i kommunen.  

 

Måluppfyllelse 

Överenskommelsen med Tekniska Museet, 

som nationell koordinator, lyder: ”KomTek ska 

drivas med ett integrations- och jämställdhets-

perspektiv. Bland deltagarna ska hälften vara 

flickor och hälften pojkar. I personalgruppen 

ska minst hälften vara kvinnor”. Våra grupper 

är blandade och vi har också en ren tjejgrupp 

(Tjejer kan).  Personalen består av endast 

kvinnor. 

 
Framgångsfaktorer 

Den entusiastiska personalen, bra anpassade 

kurser och fina lokaler är faktorer som ger ett 

gott rykte. Idag vill föräldrar ställa sina barn i 

kö till våra kurser. 

 

 

 

 

Utvecklingsområden  

Efter varje termin sitter personalen tillsam-

mans med eleverna och utvärderar genomförda 

kurser. Då revideras och ändras kurserna för att 

motsvara önskemålen.  

Med lite större budget skulle man kunna ge-

nomföra kurser i byarna och kompetensutbilda 

personal i förskola och grundskola. 

Ekonomi  

Budgeten, 600 000 kr, har varit lika stor sedan 

starten. Då både personalen är positiv till en 

utökning och lokalerna tillåter det, vore det en 

dröm att få utökade resurser till fler kurser och 

andra utbildningar. 

 
Det kommande året 

Utvecklingen har visat att behovet finns i Ys-

tad och därför hoppas vi att kommunfullmäk-

tige fastställer att i Barn- och Utbildnings-

nämndens uppdrag ingår att driva KomTek.   

År 2012 fanns det tjugo KomTek i Sverige. 

Skolverket har beslutat avsätta 2,5 miljoner 

kronor 2013 för startbidrag till nya KomTek. 

KomTek i Sverige är från och med 2012 inde-

lat i fyra områden, Ystad tillhör tillsammans 

med Allingsås, Halmstad, Laholm och 

Helsingborg det södra området. Hallands län är 

utvecklingslänet i vår region, där flera kom-

muner planerar uppstart av KomTek.  



 

Tekniska Muséet som koordinator samordnar 

verksamheten i landet, etablerar KomTeks 

övergripande planer och målsättningar, kon-

trollerar att målsättningarna följs och att utvär-

dering och statistikuppgifter inlämnas. Repre-

sentanter för samtliga KomTek kallas till års-

möte i januari månad, där ordförande och styr-

grupp väljs. Styrgruppen består av en represen-

tant från vart och ett av de fyra områdena.  

 

 



Göran Sjunnesson, Områdeschef 

 

 

Barn- och elevhälsan 

 

Viktiga händelser under året 

Under 2012 har vi gått från ett rekordantal vi-

kariattimmar, till ett vikariestopp för att sluta i 

ett stabilt "normalläge". Vi har gått från när-

mare 50 tillsvidareanställda till att vara cirka 

30 tillsvidareanställda. Detta har skett utan 

några uppsägningar!   

Den ekonomiska situationen i KoU har gjort 

att den rekrytering som påbörjades ht 12 avse-

ende återbesättning att psykolog (pensionsav-

gång 121231) fick avbrytas. 

Rekrytering av ny rektor i Barn- och elevhäl-

san/Resursskolan drog ut på tiden under våren 

-12 har områdesschef med hjälp av tidigare 

rektor samt arbetslagsledare för Resursskolan 

hjälpts åt att leda Resursskolan.  

I augusti 2012 är ny rektor på plats med en 

omfattning på 50 %.  

Rekrytering av vikarie för föräldraledig speci-

alpedagog/tal och språk avbryts främst med an-

ledning av för få sökande, men även med hän-

syn till det ekonomiska läget. En tillfällig ef-

fektivisering och omorganisering av arbetets 

innehåll kommer att göras under våren 2013.  

Rekrytering av vikare kommer att ske inför 

ht13.  

 

 

 

 

 

 

Vi har under hösten 2012 vid tre tillfällen bju-

dit in rektorerna till frukostmöten där vi bland 

annat diskuterat Barn- och elevhälsans uppdrag 

och innehåll på vårt arbete.  

 

Diskussionerna som förts har gett oss möjlig-

het att utvärdera vår verksamhet, men även 

gett oss underlag för att kunna utveckla elev-

hälsoarbetet tillsammans med rektorerna. Även 

Resursskolan uppdrag och framtida placering 

har diskuterats.  

Vi är överens både i förvaltningsledning och 

med rektorerna att vi framöver skall fokusera 

på ett inkluderande arbetssätt. Träffarna under 

hösten har även inneburit att vi fått ett närmre 

samarbete med rektorerna som är ytters ansva-

rig för elevhälsoarbetet och som för oss är oer-

hört viktiga samarbetspartners. 

 

Barn och elever 

Under år 2012 har Marietorps naturskola 

haft besök av cirka 3 450 elever och 640 peda-

goger.  Under våren har pedagogerna på Ma-

rietorp varit engagerade i ett matteprojekt på 

Köpingebro skola.  

Vid tio tillfällen under våren arbetade utom-

huspedagogen från Marietorp tillsammans med 

klasslärare och klasser i skolans närmiljö. Syf-



 

tet var att få in utomhuspedagogiska metoder 

i elevernas mattelärande. Utvärderingen av ar-

betet visar att pedagogerna är nöjda och känner 

att de fått mer kunskaper inom området. 

Marietorp har även under våren i samverkan 

med Naturskoleföreningen och Naturskydds-

föreningen arbetat med att motivera Tomelilla 

kommun att starta upp en naturskola. Vårt del-

tagande under våren skedde genom att vi till-

sammans organiserade en lunch för politiker, 

tjänstemän och pedagoger i Tomelilla kom-

mun, där vi presenterade vår verksamhet och 

Marietorps naturskola.  

Uppdraget fortsatte under hösten med att ut-

omhuspedagog från Marietorp vid tre olika till-

fällen träffade elever och pedagoger från olika 

klasser i Tomelilla. Dessa träffar skedde i To-

melillas parker och under en förmiddag bed-

revs utomhuspedagogisk verksamhet med olika 

inriktningar. 

Det känns givande att vi på detta sätt fått möj-

lighet att presentera Ystads kommuns natur-

skola Marietorp!  

Under hösten har vi tillsammans med för-

skolechefer och Utvecklingsenheten arbe-

tat fram en omfattande kompetensutveck-

lingsinsats av förskolans personal i ämnet 

naturvetenskap och teknik baserat på Lpfö 

98.   

Projektet ska starta i januari 2013 och fort-

går under två år. Insatsen omfattar cirka 

200 pedagoger. Det blir en inspirations-

föreläsning för all förskolepersonal som 

uppstart.  

 

Varje grupp får en workshop à två timmar 

per termin under fyra terminer. Första till-

fället är tre timmar. Boken Naturvetenskap 

och teknik för förskolan - med utemiljön 

som inspiration köps in till varje arbetslag.  

 

De workshops som sker utgår från olika 

kapitel i boken. Pedagogerna läser in sig 

sig inför varje workshop. Det blir hemupp-

gifter till nästa gång och kontakt i gruppen 

sker mellan träffarna, t ex via V-klass. 
De teman vi på Marietorp planerat under 2012 

har alla varit förankrade i Lgr 11.  

Vi vill särskilt lyfta fram det tema vi erbjöd i 

friluftsteknik för åk 8. Anledningen till att vi 

valde detta är att i Lgr 11 lyfts just detta om-

råde fram och vi kände att med våra kunskaper 

och erfarenheter skulle vi kunna komplettera 

elevernas lärande och erfarenheter i friluftstek-

nik. Vi samtalade med berörda idrottslärare för 

att programmet för dagen skulle uppfylla kra-

ven efter Lgr 11.  

 

Resursmöte  

 

Tack vare att vi fram till augusti 2012 fått me-

del från modellområdesprojektet har projektet 

med Resursmöten kunnat fortlöpa. Arbetet har 

under 2012 skett i form av en pilotstudie och 

med grund i den forskningsstudie som gjorts, 

Danermark, angående Effekter av framgångs-

rik samverkan.  

Finansiering har under september till december 

tillfälligt kunnat ske. För att kunna fortsätta 

implementeringen av Resursmöten har en an-

sökan om medel från fonden för förebyggande 

insatser inlämnats. 

Vi kan år 2012 se en drastisk ökning av antalet 

Resursmöten, 21 ansökningar.  Trycket på 

kommunens 11 koordinatorer har varit hårt 

men alla möten har kunnat genomföras. 

Koordinatorerna från Social Omsorg har under 

hösten inte kunnat delta varken som koordina-

torer eller i de gemensamma träffar som koor-

dinatorerna har för att bland annat utvärdera 

insatser men även diskutera utvecklig av meto-

den.  

Under år 2012 har ett samarbete med Tome-

lilla och Simrishamn startats. I samarbetet har 

vi tagit hjälp av varandras koordinatorer, blan-

ketter och erfarenheter. Samarbete kommuner 

emellan är något som vi hoppas kunna ut-

veckla under 2013.  

Framöver (2013) planeras deltagande i en nor-

disk nätverkskonferens där Ystad kommer att 

hålla i en workshop för Resursmöten. Arbetet 

att utforma workshopen har startats nu under 

hösten/vintern. Tanken är att marknadsföra Ys-

tad och Resursmöten som ett positivt arbets-

sätt.  

DISA- är en metod för att förebygga stress och 

psykisk ohälsa hos tonårsflickor.  



 

Fokus ligger på att göra gruppmedlemmarna 

medvetna om hur deras tankar och handlingar 

påverkar hur de mår. Målet är att ge dem fär-

digheter som i sin tur ger dem en möjlighet att 

i större utsträckning kunna påverka och styra 

sitt liv, få bättre kontroll, och förhoppningsvis 

nå ett bättre mående. Under tio lektioner (en 

lektion/vecka) följs ett arbetsmaterial där 

flickorna, steg för steg, lär sig att känna igen 

och förstå sina känslor, tankar och handlingar.  

Under 2012 genomfördes DISA-utbildningar 

för samtliga flickor i år 8 på Västervångskolan. 

På Norreportskolan som har ett mycket större 

antal flickor i årskurs 8 har cirka hälften av 

flickorna deltagit i DISA.  

 

Utvärderingar har visat att flickorna över lag 

har uppskattat utbildningen mycket och gett 

högt betyg, ett fåtal elever har uttryckt att ut-

bildningen inte har tillfört dem något.  

Det framkom tydligt i utvärderingarna att 

flickorna har saknat ett forum där endast de har 

kunnat träffas och prata om tankar och känslor. 

Deras behov av detta har varit stort och detta 

har vi lyckats skapa genom DISA-träffarna. 

 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete  

Före skolsköterskans hälsosamtal med elever-

na i åk 4 och åk 7 får eleverna en hälsoenkät 

att fylla i som bland annat handlar om mående, 

trivsel i skolan, kamrater, kost, motion och 

sömnvanor.   

 

Eleverna fyller i dessa blanketter på datorn, 

skolsköterskan har tillgång till enkäten på indi-

vidnivå och bygger hälsosamtalet på vad som 

framkommit.  

Enkäterna sammanställs även på gruppnivå 

och vi kan utifrån svaren gå in med riktad in-

formation, diskussion eller undervisning på 

gruppnivå i klassen/skolan tillsammans med 

övriga kollegor i Barn- och elevhälsan.  

Arbetet kommer framöver att utvecklas i sam-

verkan med rektorerna som även får samman-

ställningen på grupp och organisationsnivå. 

Rektorerna bjuds in till en gemensam träff där 

vi diskuterar gemensamma insatser på organi-

sationsnivå (samtliga skolor).  

En temakväll kring mat anordnades i novem-

ber av hälsopedagog tillsammans med skolskö-

terskor.  Målgruppen var vårdnadshavare och  

elever från åk 4-6 där ungefär 50 personer del-

tog och utvärderingen från kvällen var mycket 

positiv. 

En förvaltningsövergripande handlingsplan 

att tidigt upptäcka och förebygga läs- och 

skrivsvårigheter har i samarbete med skolornas 

speciallärare/specialpedagoger utarbetats och 

antagits av BUN. 

 

Personal  

Samtliga lärare på Resursskolan har varit med i 

Tänk Om. 

Specialpedagog från Barn- och elevhälsan har 

deltagit i den SVA-fortbildning för 60 peda-

goger som anordnats i samarbete med Malmö 

högskola. En seminarieserie om läs- och skriv-

utveckling med fokus på svenska/svenska som 

andraspråk.  

Det vi särskilt vill lyfta fram är den kompe-

tensutvecklingsinsats som genomförts av spe-

cialpedagogerna i Barn- och elevhälsan avse-

ende utformning och upprättande av åtgärds-

program. Samtliga skolor har deltagit och in-

satsen har fått positiv feedback på så sätt att 

det efterfrågats uppföljning/fördjupning.  

 

Vi har även genomfört en del annan kompe-

tensutveckling till verksamheterna och dess 

personal: 

 TAKK – Tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation  

 TRAS – Tidig registrering av språket  

 Handledning – Konsultation 

 Föreläsning/workshops om Åtgärds-

program  

 Information om likabehandlingsplanen 

och utvecklingsstörning har i samver-

kan med särskolan getts till alla åk 7 

på en av två högstadieskolor i kommu-

nen. 

 

Föreläsningar: 

 Kompetensutveckling kring barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ningar för förskoleklass, fritidshem, 

grundskola och grundsärskola F-6 



 

 Hantera sina känslor med inspiration 

av KAT-KITT 

 Sociala berättelser och seriesamtal 

 Assistentträff 1 gg/termin 

 

Måluppfyllelse  

All verksamhet som erbjuds på Marietorp är 

riktade mot Lgr 94/Lgr11.   

Verksamheten stämmer väl överens med de in-

tentioner som finns i BUN-planens mål för 

2010-2014.   

I vårt arbete främjar vi eleverna att nå de nat-

ionella kunskapsmålen, och erbjuder variation 

både när det gäller pedagogiska metoder och 

lärandemiljöer.  

Genom att vistas ute främjas elevernas fysiska, 

psykiska och sociala hälsa och att eleverna får 

möjlighet att använda närsamhällets resurser 

och möjligheter. 

 

Framgångsfaktorer  

Dialog och samverkan med rektorer och för-

skolechefer. Samverkan med samarbetspart-

ners Social Omsorg samt Barn- och Ungdoms-

psykiatrin (BUP). 

 

Ekonomi  

2012 har inneburit ett omfattande arbete med 

budget, ekonomi och fördelning av tilläggsbe-

lopp där vi nu hittat rutiner och verktyg som 

gör att fördelningen sker i fas med befintlig 

budget.  

Införandet av Bidrag på lika villkor och till-

läggsbeloppet har inneburit administrativt mer-

arbete på en omfattning av cirka 20 % åa. 

Den del av Barn- och elevhälsans budget som 

rör personal har främst med anledning av för-

dröjningarna av rekrytering inneburit ett tillfäl-

ligt överskott.  

Från en prognos om drygt 10 miljoner minus i 

KoU kan man nu landa mellan 2-3 miljoner i 

underskott i förvaltningen. Ett gediget arbete 

och många anpassningar har gjorts. 

Resursenheten vände trenden och gick de sista 

tre månaderna på ett litet plus, vilket var helt 

enligt planen.  

 

Det kommande året  

Vi ser fram emot att tillsammans med rekto-

rerna och verksamheterna fokusera på en in-

kluderande skola. Vi kommer att arbeta för en 

skola som kännetecknas av en demokratisk 

gemenskap, där alla elever är delaktiga, en 

miljö där elever har möjlighet att utvecklas och 

lära sig och där olikheter ses som en tillgång. 

En förutsättning för att få en skola som är mer 

inkluderande är att det måste ske en diskussion 

om vad inkludering är och varför det är önsk-

värt. Vi kommer därför under 2013 att foku-

sera på diskussioner/samtal om inkludering. 

Ett annat fokusområde vi kommer att ha under 

2013 är att påbörja processen med att prioritera 

våra insatser mer på grupp och organisations-

nivå. 

Hälsofrämjande – Förebyggande –  

Inkluderande 

 

Vi har fortfarande som mål att vara Sveriges 

bästa Barn- och elevhälsa! 





Christine Ekdahl, Områdes- verksamhetschef 

 

 

 

 

 

  



 

Bilagor

Föräldraavgifter 
Redovisning 
2012 

Redovisning 
2011 

Redovisning 
2010 

Belopp i tkr       

        

Förskola 10 581 10 806 10 401 

Fritidshem 6 701 6 331 5 763 

Pedagogisk omsorg 188 228 302 

        

Summa avgifter 17 470 17 365 16 466 

        

Statsbidrag 
Redovisning 
2012 

Redovisning 
2011 

Redovisning 
2010 

Belopp i tkr       

        

Maxtaxa       

Förskola 4 755 4 756 4 784 

Fritidshem 2 728 2 728 2 744 

Pedagogisk omsorg 389 389 392 

        

Grundskola       

Kvalitetssäkrande åtgärder 1 250 1 246 1 264 

        

Vuxenutbildning       

Yrkesvux 2 898 6 780 4 794 

        

Summa statsbidrag 12 020 15 899 13 978 

        

Bruttokostnad 
Redovisning 
2012 

Redovisning 
2011 

Redovisning 
2010 

Belopp i tkr       

        

Barnresurs 148 523 146 307 137 871 

Elevresurs 126 355 117 123 117 130 

Likställighetsresurs 9 671 14 636 12 016 

        

Summa 284 549 278 066 267 017 

        

Investeringar 2012 Utfall Budget Avvikelse 

Belopp i tkr       

        

Proj nr       
i04720 Datautbyggnad, ledn pers + RO 
adm 183 0 -183 

i05800 IT-satsning grundskolan 5 794 5 800 6 

i14002 Skyltning 12 107 95 

i15400 Instrumentinköp Kulturskolan 46 0 -46 

i15900 Div inv ny förskola Svarte 83 0 -83 

        

Summa 6 118 5 907 -211 

 


