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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.)   

Skolinspektionen genomförde under 2012 re-
gelbunden tillsyn i Ystads kommun. Åtgärder 
från kommunen för att komma till rätta med 
förbättringsområdena skickades in i februari 
2013. Skolinspektionen gjorde uppföljningsbe-
sök i juni och tillsynen avslutades i oktober 
2013 genom ett uppföljningsbeslut: ”Skolin-
spektionen bedömer att Ystads kommun har 
vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bris-
terna i verksamheterna har avhjälpts. Tillsynen 
avslutas därmed.” Åtgärderna har samman-
ställts i handlingsplaner för kommunens olika 
utbildningsverksamheter. En del åtgärder är 
avslutade och en del pågår.  

I maj 2013 besökte socialminister Göran 
Hägglund grundsärskolan. Ministern hade 
läst om skolans satsning på pedagogik och IT 
och bjöd in sig själv för ett studiebesök. Ele-
verna visade hur de arbetade och Göran Hägg-
lund visade stort intresse för arbetssättet och 
menar att Ystad kan bli en förebild för andra 
kommuners grundsärskolor.  

Precis som 2012 var Ystad framträdande i den 
riksomfattande tävlingen Webbstjärnan. 
Klass 6 i Löderup vann i klassen bästa klass-
blogg 6-9 med sitt bidrag Our City.  

Att Ystad har fått genomslag för sin satsning 
märks även på det ständigt ökande intresset 
från andra kommuner att besöka Ystad. Under 
2013 har Ystads kommun synts bland annat på 
ENTRIS (entreprenörskap i skolan) och under 
2014 kommer även besökare på BETT i Lon-
don få höra om Ystads satsning. 

I augusti 2013 fick årets fjärde- och sjunde-
klassare personliga elevdatorer. I och med 
årets utdelning har nu samtliga elever i årskurs 
fyra till nio en egen dator. Tillsammans med 
dessa utdelningar har eleverna fått utbildning i 
hur de ska hantera datorn och datorns grund-
läggande funktioner. Utbildningen med kom-
munens samarbetspartner har fortskridit under 
året.  

 



Unikt för Ystad är att alla pedagoger i skolan 
får en utbildning i detta koncept som syftar till 
ett förändrat arbetssätt i och med teknikens in-
tåg i skolan. Under året har skolorna arbetat 
med handlingsplaner för hur deras arbete ska 
läggas upp fortsättningsvis.  

Även förskolan är delaktig i Ystads satsning på 
digitala verktyg och arbetssätt. Samtliga för-
skoleavdelningar har digitala verktyg och 
dessa används med skapa, samarbeta, lära 
och leka som ledord. Dokumentationen i för-
skolan har förenklats genom införandet av en 
webbtjänst som tillåter pedagogerna att doku-
mentera och skapa portfolios med enkla och 
tydliga kopplingar till läroplanen. Allt detta 
kan skötas direkt i lärplattan, vilket uppskatt-
tas av pedagogerna. 

Skolverket beviljade vuxenutbildningen ett ut-
ökat antal platser på yrkesvux (i samarbete 
med AF, Österlengymnasiet, och Sydgym). 
Yrkesvux är en satsning för att, bland annat, 
motverka brist på arbetskraft med yrkesutbild-
ning. Vuxenutbildningen har under året även 
beviljats ett riktat statsbidrag för att höja kvali-
tén inom SFI (utbildning i svenska för invand-
rare). 

Ystads kommun har från och med november 
tillsatt åtta förstelärare med inriktning mot 
formativt lärande.  Förstelärarna arbetar på låg, 
mellan- och högstadiet samt inom vuxenut-
bildningen. 

Ystads kommun fick 0,5 mkr i bidrag från Kul-
turrådet för läsåret 2013/2014. Under läsåret 
genomfördes elva olika Skapande skola pro-
jekt, från förskoleklass till åk 9. Samtliga cirka 
2 600 elever deltar i Skapande skolaprojekten.  

Kulturskolan i Ystad var bäst i Skåne år 2013, 
enligt Lärarförbundets årliga ranking över Sve-
riges bästa musik- och kulturskolekommuner. 
Ystad hamnade på första plats i Skåne och på 
plats 38 i Sverige (plats 60 år 2012).  

Den nya betongparken i Ungdomens Hus ska-
tepark invigdes på nationaldagen. En världs-
kändis inom skaten deltog i invigningen och 
åkte med ungdomarna, vilket för många delta-
gare var årets höjdpunkt. Skateparken blev den 
åldersövergripande verksamhet som eftersträ-
vats; där mormor och farfar är med sina barn-
barn och äldre hjälper yngre. 

En omorganisation av Barn- och elevhälsan 
genomförs under läsåret 2013/2014. Detta in-
nebär att Resursskolan i Stora Herrestad under 
hösten avvecklats och omvandlats till att vara 
en del av skolornas reguljära verksamhet med 
stöd av barn- och elevhälsans personal.  För-
ändringen främjar verksamheternas ambition 
att arbeta inkluderande samt hälsofrämjande 
och hälsobevarande med samtliga elever. 

En arbetsgrupp bestående av politiker och 
tjänstemän från förvaltningen har påbörjat ar-
betet med att, tillsammans med kostenheten 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen, ta fram 
nya riktlinjer för bra mat i förskola, skola och 
fritidshem. 

Om- och tillbyggnaden av Köpingebro skola 
påbörjades under hösten. Skolan ska utökas 
med fyra klassrum, nya lokaler för fritidshem-
met samt ny matsal och kök. I anslutning till 
skolan kommer en ny idrottsplats med en 
konstgräsbelagd fotbollsplan att anläggas. Till- 
och ombyggnaden beräknas vara klar till höst-
terminens början år 2014.  

Beslut har under året fattats angående föränd-
rad byggplan för ”arenabygget”. Kontinuerlig 
dialog förs med föreningarna och tidsplanen 
för den nya badanläggningen följs. Etapp 2, 
uppförandet av en ny idrottshall, är i ett inled-
ningsskede. Studiebesök på anläggningar i 
Mellansverige genomfördes i augusti. Rit-
ningsförlag tas fram i dialog med berörda före-
ningar och byggentreprenör. Beräknad bygg-
start är augusti 2014.  

 

I september 2013 arrangerades på räddnings-
tjänstens område i Ystad, en säkerhetsmässa 
för samtliga elever i årskurs 7 i Simrishamns-, 
Tomelilla- och Ystads kommun. Mässan ar-
rangerades i nära samarbete med polisen, 
räddningstjänsten, sjukvården, NTF sydost, 
Färs o Frosta Sparbank och Länsförsäkringar 
Skåne. Mässan fick ett mycket gott mottagande 
av eleverna och kommer även att arrangeras år 
2014.  

 

 

 

 

 



Arbetsmiljö 

Arbetet med att följa kommunens rutiner för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt 
under 2013.  

LISA – det digitala systemet för rapportering 
av tillbud och arbetsskador är implementerat i 
förvaltningen. Tyvärr fungerar rapporterandet 
via endast en webbläsare trots påtryckningar på 
leverantören. 

En arbetsgrupp har bildats i förvaltningen be-
stående av de olika fackförbundens huvud-
skyddsombud samt tjänstemän. Arbetsgruppen 
har som uppgift att göra en handlingsplan uti-
från de förbättringsområden som kommit fram 
i 2013 års uppföljning av det systematiska ar-
betsmiljöarbetet, lyfta fram och vidareutveckla 
rutiner för arbetsmiljöarbetet samt föra dis-
kussioner kring arbetsmiljön i förvaltningen.  

 

    Foto: NCC  

 



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 - Målet är i hög grad uppfyllt 

Kulturgarantin säkerställer att alla barn, från 
fyra år i förskolan till och med årskurs 9 i 
grundskolan, ska få minst en kulturupplevelse 
per läsår. Kulturgarantin kommer att revideras 
under 2014. 

Kultur, skapande och kreativitet lyfts fram på 
flera ställen i förskolans och skolans styrdo-
kument. Skapande i olika former och kulturen 
är integrerat i skolans undervisning och stärker 
lärandet. Ystads kommun har ansökt och fått 
bidrag från Kulturrådet till Skapande skola 
med syfte att elever ska få tillgång till kul-
turens alla uttrycksformer och att deras möjlig-
heter till eget skapande ökar.  

Många av de kommunala förskolorna har 
grupper som bedriver sin huvudsakliga verk-
samhet utomhus och med hjälp av utomhuspe-
dagogik stimulerar barnens lärande och in-
tresse för djur och natur. Lärandesituationen 
flyttar utomhus och barnen ser naturen som ett 
redskap för det egna lärandet.  

I de enkäter som utgår centralt från förvalt-
ningen till mellan- och högstadiet visar resulta-
tet att eleverna, i hög grad, är fysiskt aktiva på 
sin fritid och utnyttjar de möjligheter som finns 
till fritidsaktiviter i kommunen.  

 

Ystads verksamheter ska vara kostnadsef-
fektiva och ekonomin ska vara i balans 

– Effektivitet och fokus på kärnverksamheter 
– Ekonomin är i balans 

Analys – Målet är i hög grad uppfyllt 
Verksamheterna har uppnått ett gott resultat 
med utgångspunkt i det uppdrag som styrs av 

gällande lagstiftning och reglemente. Barn- 
och utbildningsnämnden uppfyller den platsga-
ranti som är lagstiftad till fyra månader inom 
förskoleverksamheten. Ystads kommuns för-
skolor och grundskolor håller en hög kvalitet 
och ligger i framkant i Sverige gällande an-
vändande av digitala hjälpmedel för lärandet.  

Ekonomin är i balans. 
 

Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljö-
perspektiv 

– Utveckla och värna om en hållbar miljö är 
en naturlig del av verksamheten 
 
Analys – Målet är i hög grad uppfyllt  
 
Ett miljö- och hälsomedvetande synliggörs i 
samtliga verksamheter inom barn- och utbild-
ningsnämndens ansvarsområde. Vikten av mil-
jöfrågor nämns i förskolans och skolans styr-
dokument, Lpfö 98 samt Lgr 11. ”Förskolan 
ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårds-
frågor”. ”Genom ett miljöperspektiv får elever 
möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor.” Arbetet i verksam-
heterna med miljöfrågor samt hållbar utveckl-
ing är ständigt aktuell och utvecklas över tid. 

Marietorps naturskola är en del av den verk-
samhet som pedagogiskt arbetar med de lång-
siktiga miljömål som finns både nationellt och 
lokalt. 

I Svarteskolans skolrestaurang pågår ett pro-
jekt med klimatsmart mat i syfte att efter ut-
värdering spridas till övriga skolrestauranger. 
Klimatsmart mat innebär att minska andelen 
slängd mat, minska köttmängden samt öka an-
delen vegetabilier. 

 
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 – Målet är helt uppfyllt  
 
I Ystads kommun finns ett varierat utbud av 
både kommunala och fristående verksamheter 
gällande pedagogisk inriktning såväl som möj-
lighet för vårdnadshavare att få tillgång till, en 
för barnet, passande vistelsetid i förskolan. 
Vårdnadsbidrag ger förälder möjlighet att vara 
hemma med barn som fyllt ett men ännu inte 
tre år. 

På frågor angående arbets- och lärandemiljön 
som elever i olika årskurer besvarar vissa att de 
i hög grad trivs och känner sig trygga i skolan.  

Ystads betygsresultat ligger över såväl rikets 
som kommungruppens för alla variabler för 
gymnasiebehörighet och resultaten har ökat yt-
terligare 2013.  Andelen procent behöriga till 
de högskoleförberedande programmen är nu 
mellan 95,0 och 96,3 % och till yrkespro-
grammen 96,3 %. Det genomsnittliga merit-
värdet i kommunen 2013 var 225,2 poäng 
(Västervång 228,5, Norreport 223,7), vilket 
både för kommunen och skolorna är en rejäl 
ökning. Andelen elever i åk 9 som nått målen i 
samtliga ämnen har ökat jämfört med tidigare 
år. På Västervångskolan nådde 92,5 % av ele-
verna målen i alla ämnen (88,5% 2012). På 
Norreport var motvarande siffra 90,7% (83,4% 
2012).  

 

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 – Målet är i hög grad uppfyllt 
 
Frisknärvaron är fortsatt hög.  

En kommungemensam medarbetarundersök-
ning genomfördes under hösten 2013. Sam-
manställning och resultat kommer verksamhet-
erna till del under tidigt 2014.   

En kommunövergripande uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet gjordes under 
året. Prioriterade förbättringsområden är fram-
tagna och en arbetsgrupp bestående av tjäns-
temän samt verksamheternas huvudskyddsom-
bud har bildats för att göra en handlingsplan 
utifrån de behov som identifierats.   

Varje förvaltning har ett jämställdhetsombud 
som ingår i den kommunövergripande jäm-
ställdhetskommittén.  

Ystads kommun har investerat i ett system för 
kompetenshantering för att kartlägga persona-
lens lärarlegitimation och därmed behörighet. I 
första hand ska systemet implementeras i 
grundskolan under våren 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, ca 270 
stycken, är något fler än förra läsåret. 

Kommunens resultat i svenska 2013 har för-
sämrats något sedan 2012. 90 % av eleverna 
har nått kunskapskraven, en minskning med 
knappt 3 procentenheter sedan 2012.  Inte i nå-
gon skola har samtliga elever nått kunskaps-
kraven. Skolornas resultat skiljer sig åt, ett re-
sultatspann på 83 % till 97 %.  

Antalet elever som läser svenska som andra-
språk är relativt få, och resultat-jämförelser 
kan därför ej göras. 

I matematik har måluppfyllelsen ökat med en 
knapp procentenhet till 92,6%. I tre skolor har 
samtliga elever nått kunskapskraven. Pojkarnas 
resultat ligger i år högre än flickornas, till 
skillnad från i fjol.  

Det är stor skillnad på antalet elever per års-
kurs och skola vilket gör procentsatser svåra 
att jämföra. Skolornas resultat skiljer sig 
mycket åt, både vad gäller måluppfyllelse och 
resultat på nationella prov i svenska och ma-
tematik. Årets nedåtgående resultat behöver 
analyseras.  

Betyg åk 6Elevantalet i åk 6 är cirka 220 
stycken. I årskurs 6 finns kunskapskrav för alla  

 

 
 

ämnen utom moderna språk.  Läsåret 
2012/2013 gavs för första gången betyg i åk 6. 
Detta har analyserats grundligt både inom och 
mellan skolor. 

I de nationella proven har alla eller nästan alla 
elever nått godkänt-nivån. Däremot skiljer sig 
fördelningen av provbetyg åt mellan skolorna, 
vilket man ser på den så kallade betygspo-
ängen.  

 
Måluppfyllelse kunskapskrav åk 9, gymna-
siebehörighet, meritvärde, nationella prov 

Antalet elever i åk 9 är 218. 151 elever avslu-
tade grundskolan på Norreportskolan och 67 på 
Västervångskolan.  

För åk 9 finns i Lgr 11 kunskapskrav i samtliga 
grundskolans ämnen. Kunskapsresultaten i 
årskurs 9, vårterminen 2013, för hela kommu-
nen blev något bättre än förra året. På Väster-
vångskolan nådde 92,5  % av eleverna målen i 
alla ämnen, en ökning sedan föregående år 
(88,5 % 2012). På Norreport är motvarande 
siffra 90,7 %, vilket också är en ökning sedan 
2012 (83,4 % 2012). Kommunens måluppfyl-
lelse är därmed och den högsta på minst 7 år. 

Behörighetskraven för gymnasiet är från och 
med HT -11 ändrade. 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 har ökat rejält sedan förra årets 
212 poäng till 2013 års 225,2 (Västervång 228,5, Norreport 
223,7). Motsvarande siffra för 2011 är 208 och för 2010 
214. Flickornas meritvärde är de senaste tre åren betydligt 
högre än pojkarnas, och skillnaden har ökat igen 2013.              

 

 

På de nationella ämnesproven uppnådde Västervång 
100 % eller ~100% (1-4 ej godkända) i alla ämnen utom 
religion och Norreport i alla ämnen utom biologi. 

 
Ystad  Kommungrupp  Riket 

 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Andel (%) behöriga till ek-, hum- och 
samhällsprogram 88,7 91,3 95 82,8 83,7 83 85,2 85 84,7 
Andel (%) behöriga till estetiska pro-
gram 89,5 92 96,3 84,6 85,3 84,8 86,7 86,5 86,5 
Andel (%) behöriga till naturvet. och 
tekniska program. 88,7 90,5 95 81,2 81,8 81,2 83,5 83,4 83,2 

Andel (%) behöriga till yrkesprogram 92,7 93,6 96,3 86 86,8 86 87,7 87,5 87,6 

 



 

Årets ekonomiska resultat 

 

Belopp i tkr Utfall 2013 Budget 2013 Utfall (%) mot Budgetavvikelse 
      riktpunkten   
Kostnader -747 929 -725 003 103,2 -22 926 
Intäkter 303 065 276 237 109,7 26 828 
Netto -444 864 -448 766 99,1 3 902 

 

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
uppgick till 444,9 mkr. Årets resultat innebar 
ett överskott med 3,9 mkr. Det är en positiv 
avvikelse från budgetramen motsvarande 0,9 
%.  

Områdena inom barnomsorg och utbildning i 
åldern 1-16 år redovisar ett underskott motsva-
rande 0,4 mkr jämfört med 2012 då samma 
skolor och förskolor hade ett underskott mot-
svarande 4,0 mkr. En av anledningarna till 
årets underskott är minskat elevunderlag på 
skolor utanför Ystads tätort. Skolorna har star-
tat mindre åldersklasser när gruppen varit för 
liten, för att det ska vara ekonomsikt hållbart. 
Efter indelningen har åldersklasserna under ett 
antal år oförändrad storlek.  

Barn- och utbildningsnämnden har under 2013 
haft flera vakanta tjänster som inte ersattes på 
grund av att det pågick ett arbete med förslag 
till effektiviseringar 2014 under samma period. 
Det innebar att del av de budgeterade kostna-
derna uteblev och det genererade ett överskott 
motsvarande 1,3 mkr. Av samma anledning 
uppstod ett överskott på tilläggsbeloppet mot-
svarande 1,0 mkr. Tilläggsbeloppet är kopplat 
till barn- och elevhälsan och är en del av effek-
tiviseringarna som genomförs 2014.  Dessutom 
har nämnden ett överskott motsvarande 1,0 
mkr som beror på högre intäkter än budgeterat 
för elever från annan kommun inom grund-
skola och särskola.  

Arbetsmarknadsenheten som sedan årsskiftet 
är kopplad till vuxenutbildningen och Forum 
Ystad stod för ett överskott motsvarande 1,2 
mkr varav 0,7 mkr kan härledas till projektet 
Ystads modell. Projektet som innebär ett arbete 
mot ungdomsarbetslösheten startade sent under 
hösten och det är ett arbete som arbetsmark-
nadsenheten kommer att fortsätta med även 
under 2014. Dessutom har arbetsmarknadsen-

heten haft högre bidrag från arbetsförmedling-
en än budgeterat.  

Ystads kommun har för närvarande 13 fri-
stående förskolor. Under 2013 har friskolor in-
klusive de som bedriver sin verkssamhet utan-
för kommunen i genomsnitt per månad haft 
sammanlagt 323 barn som är folkbokförda i 
Ystads kommun. Detta är en minskning med 
12 barn jämfört med 2012. Det innebär att 25 
% av kommunens förskolebarn går i en fri-
stående förskola. Ersättningen uppgick till 36,7 
mkr, vilket kan jämföras med 36,2 mkr för 
2012. 

Antalet elever i Ystads kommuns skolor, som 
är folkbokförda i annan kommun, uppgick 
2013 till 83 elever. För 2012 var siffran 73 ele-
ver. Antalet elever från Ystads kommun i 
andra kommuners skolor uppgick till 19 elever. 
Här var talet 20 elever för 2012. Kunskapssko-
lan och Västra Sjöstadens skola, skolor som 
drivs i enskild regi, medför en relativt hög an-
del elever i friskola. 2013 var det genomsnitt-
liga elevantalet från Ystad 219 elever, vilket är 
en ökning med 17 elever jämfört med 2012. 
Detta innebär att 9 % av kommunens grund-
skoleelever går i en fristående grundskola. Er-
sättningen uppgick till 17,3 mkr, vilket kan 
jämföras med 16,5 mkr för 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barn- och Utbildningsnämnden har kontinuer-
ligt tagit del av ekonomisk uppföljning. I dia-
grammet ovan redovisas det periodiserade 
ekonomiska resultatet för varje månad. Under 
året görs två tertialuppföljningar med påföl-
jande prognos efter april respektive augusti 
månad. I början av 2013 hade nämnden samma 
kostnadsnivå som i slutet av 2012. Detta resul-
terade i ett ökande överskott våren 2013. För-
valtningens åtgärder för att nå en budget i ba-
lans 2012 fick ekonomiska konsekvenser även 
2013.  

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. Resultatenheten kan få 
extra resurser utöver skolpengen för barn i be-
hov av särskilt stöd i form av tilläggsbelopp för 
enskilt barn eller elev.  

Grundsärskolan är organiserad som en kost-
nadsenhet. Med en kostnadsenhet menas en 
enhet där den ansvarige chefen har till uppgift 
att inom ramen för anvisade resurser och upp-
satta mål genomföra en viss verksamhet. Re-
dovisad kostnad mäts mot budgeterad kostnad. 
Ystads kommun har träffat ett samarbetsavtal 
avseende ledning och drift av träningsskola 
med kommunerna Sjöbo, Skurup och Tome-
lilla. 

Vuxenutbildningen, fritiden och barn- och 
elevhälsan är alla organiserade som kostnads-
enheter.
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Verksamhetsmått
 

 

Efter några år av sjunkande elevantal har anta-
let elever börjat öka. 2013 ökade antalet elever 
med 10 och 2012 ökade antal elever med 27. 
Andel elever i kommunen har kontinuerligt 
minskat sedan 2004, en minskning med 500 
elever vilket motsvarar 17,5 procent. Antal 
elever förväntas öka de kommande åren fram-
förallt i de lägre årskurserna. 

Antalet inskrivna barn på fritidshem fortsätter 
öka. År 2013 hade fritidshem 1 082 barn in-
skrivna, en ökning med 31 barn jämfört med 
2012. Antal barn inom förskolan har minskat 
för andra året i rad och 2013 minskade antal 
barn med 27.  Precis som på grundskolan för-
väntas antalet barn öka inom förskolan de 
närmsta åren.  

Antalet elever i Ystads kommuns skolor folk-
bokförda i annan kommun uppgick 2013 till 83 
elever. För 2012 var siffran 73 elever. Antal 
elever från Ystads kommun i andra kommu-
ners skolor uppgår till 19.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsskolan och Västra Sjöstadens 
skola, skolor som drivs i enskild regi, medför 
en relativt hög andel elever i friskola. Antal 
elever i friskola var i genomsnitt 219 elever 
folkbokförda i Ystads kommun. Detta innebär 
att 9 procent av kommunens grundskoleelever 
går i en grundskola som bedrivs i enskild regi. 
Ersättningen till friskolan uppgick 2013 till 
18,7 mkr, vilket kan jämföras med 17,8 mkr 
2012.  

I Ystads kommun fanns 2013 13 st. fristående 
förskolor. Under 2013 har förskolorna som be-
drivs i enskild regi i genomsnitt per månad haft 
sammanlagt 323 barn placerade. Antal barn i 
enskild regi har fördubblats sedan 2008 samti-
digt som antalet barn i kommunal regi är näst-
an oförändrad.  

Den stora utmaningen ur ekonomisk och 
verksamhetsmässig synvinkel de närmaste åren 
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.  

 

 

 

 

 

Antal barn/elever Redovisning 2013 Budget 2013 Redovisning 2012 
        
Förskola 1 295 1 310 1 322 
Förskoleklass 310 310 275 
Grundskola 2 385 2 400 2 375 
Fritidshem 1 082 1 035 1 051 
Särskola 37 42 35 

 



 

Årets investeringar

Budgeten för anpassning av lokaler uppgick 
2013 till 2,3 mkr varav 0,3 mkr ombudgetera-
des från 2012. Utfallet för 2013 är 2,8 mkr. 

De största investeringarna är:  

Belopp i tkr   
    
Lekplatser EU-anpassning 561 
VV-skolan Ny HWC 390 
NP-skolan, Handikapptoalett 311 
Edvinshusskolan Lokalanpass 254 
Parkens Förskola 200 
Skatepark 197 
Flytt från Östra skolan 156 
Renov. Fsk-kök Backaskolan 117 
Ombyggnad KoU-huset 104 
Räfsans Utemiljö 76 
    
Summa större investeringar 2 366 

 

 

 

Medlen för lokalanpassning och arbetsmiljöåt-
gärder har under 2013 använts till upprustning 
och EU-anpassning av lekutrustning på försko-
lor och skolgårdar. 
 
På Norreportskolan byggde man om en handi-
kapptoalett. Anslutning av avlopp/VVS, ny be-
lysning, ommålning, nytt handfat, stol och ny 
dörr. 

Anpassningar för Edvinshusskolan som fick en 
extra klass, släppte en sexa och blev två nya 
fyror. Istället för 2 stora grupprum flyttades en 
vägg och fick 1 klassrum och ett mindre grupp-
rum. El, ventilation, golv och takarbeten.  

På Parkens förskola har korridoren med an-
gränsande utrymmen i den gamla Parken 
byggnaden gjorts om och fräschast upp i an-
slutning till utbyggnaden. Ett rum har delats 
och blivit två rum istället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Framtid
Nämndens visionsdag i juni 2013 med diskuss-
ioner och arbete i grupper kring det framtida 
och omdefinierade lärandet kommer att utgöra 
en grund för arbetet med en ny BUN plan. En 
arbetsgrupp bestående av BUNs presidium, 
förvaltningschef, områdeschefer och ut-
vecklingsledare har gjort ett första utkast - 
LUST i Ystad. Arbetet kommer att fortsätta 
under åren 2014 för att vara klart i september.  

Från och med årsskiftet kommer den centrala 
förvaltningsorganisationen att förändras.  

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. Även fortsätt-
ningsvis måste förvaltningens lokaler vid ny- 
och/eller ombyggnation planeras för möjlighet 
till flexibla lösningar av verksamhetsinnehåll 
över tid.  

Ombyggnationen av Hus B på Berghusa till 
förskola beräknas vara färdig i slutet av april. 
Projektering av om- och tillbyggnad av före 
detta Zätaförpackningar till förskola och 
grundskola påbörjas under första kvartalet 
2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ystads nya badhus växer fram    
                       Foto: NCC 

För år 2014 har Ystads kommun tilldelats yt-
terligare tjugo förstelärare av Skolverket. En 
arbetsgrupp kommer under våren inventera be-
hov och inriktning av dessa karriärtjänster. 
Förstelärarna ska tillträda vid läsårsstarten 
2014/2015.   

Kommunfullmäktige kommer eventuellt att 
fatta ett beslut om ett godkännande av Etapp 2 
gällande bygget av en ny idrottshall 2014. En 
anläggningschef med ett helhetsansvar för 
Ystads bad- och idrottsanläggningar ska rekry-
teras under första kvartalet 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



92,0%
93,0%
94,0%
95,0%
96,0%
97,0%
98,0%
99,0%

100,0%

- - - - - - - - - - - -

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2012

2013

Förvaltningens personal
Verksamheten har även under 2013 sett ett 
fortsatt ökat behov av yrkesgruppen förskollä-
rare. Med tanke på den förväntade utveckling-
en av barn i de lägre åldrarna kommer detta 
behov att kvarstå även under kommande år. 
Konkurrensen om denna yrkeskategori är fort-
satt stor. 

Regeringens krav gällande grunderna för legi-
timation av förskollärare och lärare har föränd-
rats under slutet av 2013. 

Ett kompetensverktyg är inköpt och ska im-
plementeras under 2014. Verktyget är tänkt till 
att kunna säkerställa vilka kompetenser som 
finns och vilka kompetenser som på sikt kom-
mer att behövas inom utbildningsområdet i 
kommunen. 

Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 
och fick en väldigt bra svarsfrekvens på om-
kring 80 procent. Resultatet av undersökningen 
är i likhet med tidigare år väldigt bra och i 
synnerhet vad gäller arbetsmiljödelen där 
kommunens totala resultat är 4.0 av 5 och så 
även för KoU.  
 
Vad gäller målet att våra medarbetare ska ha 
rätt kompetens för sitt arbete så ger medarbe-

tarenkäten en tydlig bild av att man upplever 
sig ha rätt kompetens. 
 
Ett kompetensverktyg är inköpt och ska im-
plementeras under 2014. Verktyget är tänkt till 
att kunna säkerställa vilka kompetenser som 
finns och vilka kompetenser som på sikt kom-
mer att behövas inom utbildningsområdet i 
kommunen. 

Frisknärvaron är något lägre jämfört med före-
gående år. Under 2012 gjorde barn- och ut-
bildningsnämnden omfattande anpassningar 
för att få ekonomin i balans men dessa anpass-
ningar fick effekt först hösten 2012. I början av 
2013 var det betydligt färre antal årsarbetare 
jämfört med samma period 2012. Antal årsar-
betare ökade senare under 2013. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Politisk verksamhet

Belopp i tkr Redovisning 2013 Budgetavvikelse Redovisning 2012  
         
Kostnader -744 -144 -644  
         
Summa -744 -144 -644  
 

Kostnaden för den politiska verksamheten har 
ökat jämfört med 2012. År 2013 hade man dels 
fler sammanträden och dels fler deltagare, vil-
ket har medfört ökade kostnader.  

 

 

 

 

 

Ledning och administration
Belopp i tkr Redovisning 2013 Budgetavvikelse Redovisning 2012  
    

 
   

         
Barn- och utbildningskontor -10 895 -945 -4 431  
Gemensamma kostnader -18 278 2 711 -22 728  
Posthantering -243 207 -259  
         
Kostnader -29 416 1 973 -27 418  
         
Barn- och utbildningskontor 14 14 5  
Gemensamma kostnader 389 389 776  
Posthantering 0 0 0  
         
Intäkter 403 403 781  
         
Summa -29 013 2 376 -26 637  

Ledning och administration innefattar kostna-
der för barn- och utbildningskontoret, gemen-
samma kostnader samt posthantering. Som 
gemensamma kostnader budgeteras i huvudsak 
områdeschefers, rektorer, förskolechefers och 
administrativa assistenters löner på rektorsom-
rådena liksom visst förbrukningsmaterial för 
skolledarna, kapitaltjänst för deras datorer samt 
viss fortbildning för barnomsorgspersonalen.  

Resultatet för ledning och administration är ett 
överskott på 2,4 mkr. Det beror framförallt på 
att enhetsgemensamma kostnader var för högt 
budgeterade. 

 

 

 

 



Barnomsorg 

 

 

 
Belopp i tkr Redovisning 2013  Redovisning 2012 Redovisning 2011 
       
Kostnader -177 251 -168 307 -170 988 
       
Intäkter 32 036 31 819 32 052 
       
Summa -145 215 -136 488 -138 936 

 

Barnomsorg avser förskola, pedagogisk om-
sorg samt fritidshem. Ökningen finns framför-
allt inom förskolan (6,7 mkr) och beror på 
ökade lokalkostnader, ökade vikariekostnader 
samt ökade kostnader för material och utrust-
ning.  

Även inom fritidshemmen har kostnaderna 
ökat och då framförallt lokalkostnaderna. Fri-
tidshemmen delar lokaler med grundskolan 

och 2013 tog fritidshemmen större del av kost-
naderna jämfört med 2012. 

Statsbidrag finns som kompensation för för-
äldraavgiftsbortfall, då kommunen tillämpar 
maxtaxa för förskola och fritidshem, som för 
2013 uppgick till 7,9 mkr. Dessutom fick 
kommunen statsbidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder om 1,3 mkr. Föräldraavgifterna för 
förskola och fritidshem uppgick 2013 till 17,6 
mkr.

 

 

 

 



 

 

 

Nettokostnaden per förskolebarn i kommunalt 
drivna förskolor har ökat jämfört med 2012. 
Att nettokostnad per barn ökat beror dels på att 
kostnaderna inom förskolan ökat och dels på 
att antalet barn minskat. 

Antal barn totalt inom förskolan har varit färre 
än budgeterat. Däremot var det fler barn in-
skrivna i fristående förskola än budgeterat me-
dan antalet barn inskrivna i kommunal förskola 
varit färre än budgeterat. 

Inom fritidshem ökar antalet barn återigen. 
Däremot fanns det färre antal barn än budgete-
rat inom fritidshem och detta beror främst på 
att fritidshemmen budgeterat med fler barn 
från andra kommuner än vad de hade inskrivna 
i sin verksamhet.  

Nettokostnaderna per fritidshemsbarn har ökat 
jämfört med föregående år. Detta beror fram-
förallt på att kostnaderna för lokaler ökat inom 
fritidshem. 

För pedagogisk omsorg beror den ökade kost-
naden per barn på högre personalkostnader 
jämfört med 2012.  

Kostnad per plats i fristående förskola har ökat 
2013 och detta beror på ökade kostander inom 
kommunal förskola samtidigt som antalet in-
skrivna barn i kommunal förskola minskat. 

Vid beräkning av verksamhetsmått för barn-
omsorg och grundskola har kostnaderna för 
verksamhetsledning fördelats gemensamt på 
antalet barn i grundskola, förskola, fritidshem 
och förskoleklass.

Verksamhetsmått - förskola och fritidshem 

Redovisning  
 

2013 

Budget  
 

2013 

Redovisning  
 

2012 
        
        
Förskola (exkl. Nattugglan)       
Antal förskolebarn i snitt 936 959 943 
Nettokostnad/förskolebarn 111 131 107 641 102 806 
        
Fritidshem        
Antal fritidshemsbarn 1 056 1 085 1 035 
Nettokostnad/fritidshemsbarn 35 390 34 592 32 509 
        
Nattugglan (förskola och fritidshem)       
Antal barn i snitt 32 35 36 
Nettokostnad/barn 139 344 138 314 121 806 
        
Pedagogisk omsorg       
Antal barn i snitt 21 21 21 
Nettokostnad/barn 62 250 60 014 61 577 
        
Fristående förskolor och fritidshem       
Antal förskolebarn i snitt 323 314 336 
Antal fritidshemsbarn i snitt 47 35 40 
Nettokostnad/förskolebarn 113 214 113 102 107 405 
Nettokostnad/fritidshemsbarn 37 064 38 057 35 875 

 



Grundskola 

Belopp i tkr Redovisning 2013 Redovisning 2012 Redovisning 2011 
        
Kostnader -223 056 -217 130 -212 504  
        
Intäkter 10 242 9 292 10 996 
        
Summa -212 242 -207 838 -201 508 

Grundskoleverksamheten redovisar för 2013 
en nettokostnad på -212,2 mkr. Det är en ök-
ning med 4,4 mkr jämfört med 2012. Det är 
framförallt kostnaderna för material, utrust-
ning och lokaler som har ökat 2013 jämfört 
med 2012.   

Under hösten 2012 gjorde grundskolorna om-
fattande förändringar för att få ekonomin i ba-
lans vilket har gett effekt för hela 2013. Per-

sonalkostnaderna är lägre 2013 efter juste-
ringar för löneökningar.  

Den största förändringen på intäktssidan finns 
på försäljning av skolplatser. Grundskolan 
fick högre ersättning 2013 jämfört med 2012 
för elever från andra kommuner som dels be-
ror på högre a-pris dels på fler elever från 
andra kommuner placerade i Ystads kommun.

  

Verksamhetsmått - grundskola  

Redovisning  
2013 

 

Budget  
2013 

 

Redovisning  
2012 

 
(exkl. grundsärskola)       
        
Grundskola       
Ystads elever i kommunens skolor 2 145 2 160 2 144 
Elever från annan kommun i kommunens skolor 83 80 73 
Summa elever i kommunens skolor 2 230 2 240 2 217 
        
Ystads elever i annan kommuns skolor 19 20 20 
Elever på grundskola i Ystad med annan huvud-
man 219 220 211 
Summa elever i annan skola 238 240 231 
        
Summa elever folkbokförda i Ystads kommun 2 385 2 400 2 375 
        
Nettokostnad/elev i kommunens skolor 91 811 88 197 89 697 
        
Förskoleklass       
Antal elever 294 300 273 
Nettokostnad/elev 39 120 40 499 37 947 

 

Antal elever på grundskolan i kommunens sko-
lor är 2013 nästan oförändrat jämfört med 
2012. Nettokostnaden per elev har ökat i jäm-

förelse med 2012 och är fortfarande högre än 
budgeterat.  

 



Den ökade nettokostnaden per elev beror 
främst på att kostnaderna för lokaler ökat men 
även till viss mån på att skolskjutskostnaderna 
ökat.  

Antal elever i förskoleklass har minskat något 
jämfört med 2012. Nettokostnaden per elev är 
högre 2013 men lägre än budgeterat. Skillna-
derna är dock marginella. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Grundsärskola  
Belopp i tkr Redovisning 2013 Budgetavvikelse Redovisning 2012 
        
Kostnader -12 290 20 -12 296 
Intäkter 6 289 1 584 5 752 
        
Summa -6 001 1 604 -6 544 

Särskoleverksamheten redovisar för 2013 ett 
överskott motsvarande 1,6 mkr.   

Kostnaderna för grundsärskolan är i princip 
oförändrade jämfört med 2012. Intäkterna har 
däremot ökat vilket beror på fler inskrivna ele-
ver från annan kommun på särskolan. Bud-
getavvikelsen beror framförallt på att intäkter-
na var för lågt budgeterade. 

Justerat för löneökningar hade grundsärskolan 
något lägre kostnader 2013 jämfört med 2012. 
Det beror på att särskolan 2013 genomfört ef-
fektiviseringsåtgärder som har lett till lägre 
kostnader med start hösten 2013. Grundsärsko-
lan hade inte några elever från Ystad placerade 
i annan kommun och därmed inte heller några 
kostnader för köp av särskoleplats från annan 
kommun.  

Verksamhetsmått - grundsärskola 

Redovisning 2013    
 
 

Budget 2013  
             
 

Redovisning 2012    
 
 

    
Antal elever grundsärskola 10 10 10 
Ystad 9 14 10 
andra kommuner 1 0 0 
        
Nettokostnad/elev 378 910 362 716 380 425 
        
Antal elever träningsskola 27 28 25 
Ystad 10 12 9 
andra kommuner 17 16 16 
        
Nettokostnad/elev 332 344 336 530 360 765 

 

Grundsärskolan har 2013 totalt 37 elever varav 
19 elever är bokförda i Ystads kommun. Trä-
ningsskolan, en inriktning inom grundsärsko-
lan avsedd för elever som inte kan gå i grund-
särskolan, har 27 elever varav 10 elever är 
folkbokförda i Ystads kommun. Grundsärsko-
lan har 10 elever varav 9 är folkbokförda i 
Ystads kommun.  

Kostnaden per elev i grundsärskola är nästan i 
paritet med 2012 men är högre än budgeterat. I  

 

träningsskolan har kostnaden per elev minskat 
jämfört med 2012. 

Att kostnaderna per elev i grundsärskola är 
högre än budgeterat beror främst på att antalet 
elever är lägre än vad som är budgeterat. Kost-
naderna har fördelats på färre elever. Kostna-
derna per elev i träningsskolan har minskat, 
vilket i stort sett beror på att antal elever har 
ökat 2013.

 

 

 

 



Forum Ystad 
Belopp i tkr, exkl. hemspråk Redovisning 2013 Budgetavvikelse Redovisning 2012 
    

 
  

Kostnader -31 429 -6 405 -28 982 
    

 
  

Intäkter 15 487 6 469 12 526 
    

 
  

Summa -15 942 64 -16 456 
 

Forum Ystad har 2013 ett överskott på 0,1 mkr 
jämfört med budget.   

Kostnaderna för svenska för invandrare ökade 
2013 i jämförelse med 2012. Kostnadsökning-
en beror främst på att antal elever har ökat 
2013. En del av kostnaderna finaniserades med 
statsbidrag som migrationsverket betalade ut 
till Forum Ystad.  

Kostnaderna för de externt köpte utbildningar 
har ökat och uppgår till 3,6 mkr vilket till 
största delen finansierades med statsbidrag för 
yrkesutbildning inom yrkesvux.   

Forum Ystad har sedan 2011 ett avtal om sam-
verkan med Tomelilla kommun, vilket innebär 
att Forum Ystad även tar emot elever från To-
melilla kommun. Sedan tidigare har man ett 
avtal om samverkan med Simrishamns kom-

mun. Resultatet av samarbetet har gett positiva 
synergieffekter, bl.a. i form av lägre administ-
rationskostnader.  

2013 erhöll Forum Ystad 3,8 mkr i statsbidrag 
för Yrkesvux. Yrkesvux är en yrkesinriktad 
gymnasial vuxenutbildning inom den kommu-
nala vuxenutbildningen som regeringen har 
genomfört. Syftet är att motverka brist på ar-
betskraft med yrkesutbildning och att nå de 
grupper som saknar gymnasieutbildning alter-
nativt har en gymnasial yrkesutbildning som 
behöver kompletteras. Forum Ystad fick dessu-
tom 2,1 mkr i statsbidrag som avser lärlingsut-
bildning för vuxna.  Med lärlingsutbildning för 
vuxna avses en yrkesutbildning inom kommu-
nal vuxenutbildning på gymnasial nivå som 
bedrivs enligt skollagen (2010:800). Minst 70 
procent av lärlingsutbildningen genomförs på 
en arbetsplats. 

 

  Redovisning 2013 Redovisning 2012 
Verksamhetsmått Forum Ystad     
      
grundläggande vuxenutbildning 68 85 
gymnasial vuxenutbildning 390 479 
Svenska för invandrare 283 225 
(varav Simrishamn/Tomelilla) (86/78) (72/66) 
Särvux (varav Tomelilla) 21 (5) 23 (7) 
      
Totalt antal inskrivna elever 762 812 

 

Antalet studerande vid Forum Ystad uppgår 
2013 till 762, vilket är lägre än vad som redo-
visades 2012. Det är den gymnasiala vuxenut-
bildningen som står för den största minskning-
en. 

Nya kurser, övergångsbestämmelser mellan 
gamla och nya system, samt nya betyg har bi-
dragit till en osäkerhet kring möjligheterna att 
läsa vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

 



Eftersom Forum Ystad har många elever som 
kommer direkt från gymnasiet bidrar naturligt-
vis de mindre årskullarna till minskningen. 

Den allmänna lågkonjunkturen gör att många 
är mer restriktiva att investera i sig själv då 
prioritet för många är att snabbt få ett jobb. 

Antal elever som läser svenska för invandrare 
har ökat från Ystad, Simrishamns och Tome-
lilla. 

Kulturskola 
Belopp i tkr Redovisning 2012 Budgetavvikelse Redovisning 2012 
        
Kostnader -8 279 -268 -8 005 
Intäkter 894 186 915 
        
Summa -7 385 82 -7 090 

Kulturskolan har 2013 ett överskott på 0,1 mkr 
jämfört med budget. Kulturskolan har haft ett 
bra år och passade på och gjorde en del inve-
steringar bl.a. investerade man i nya instrument 
och reparerade en del gamla. 

 

 

 

Belopp i tkr Redovisning 2013 Redovisning 2012 Redovisning 2011 
        
Avgift för undervisning 584 585 590 
Instrumenthyra 87 87 83 
        
Summa 671 672 673 
 

Kulturskolans avgifter är i princip oförändrade jämfört med 2012.

 

Fritidsverksamhet 
Belopp i tkr Redovisning 2013 Budgetavvikelse Redovisning 2012 
        
Kostnader -21 747 818 -21 290 
        
Intäkter 2 465 107 2 394 
        
Summa -19 282 925 -18 896 

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 på vintersportlov.  

2013 visar fritidsverksamheten ett överskott på 
0,9 mkr. Överskottet beror främst på lägre 
kostnader för badanläggningar och lägre kost-
nader än budgeterat för utbetalda bidrag till 
förbund och föreningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område Öster och Väster 

Viktiga händelser under året 
Vi startade året med att inviga vår nybyggda 
förskola ute i Svarte, sedan har året bestått av 
följande utveckling av verksamheternas loka-
ler: Glemminge förskola och fritidshem flyt-
tade tillsammans in i nyrenoverade lokaler på 
Räfsan, Parkens förskola fick en ny modul på 
gården där Kulingens och Tornvillans förskola 
flyttade in, på Löderups skola har det byggts 
till ännu ett klassrum och skolrestaurangen har 
byggts ut samt utbyggnaden har startat i Kö-
pingebro där första spadtaget togs den 22 ok-
tober 2013?. 

 Det har skett större organisationsförändringar i 
några av våra skolor för att möta elevernas be-
hov samt att möta kravet av lärarbehörighet i 
de olika ämnena.  

Vi har utvecklat arbetssättet mot ett mer inklu-
derande och har därmed stängt Resursskolan 
och flyttat personalresurserna ut på skolorna.  

Vår stora satsning på ett omdefinierat lärande 
och därmed satsningen på en till en dator i sko-
lorna och den kompetensutvecklingen kring 
detta har även genomsyrat år 2013.  

Vi har rekryterat åtta förstelärare med fokus på 
formativ bedömning.  

Handlingsplanen som gjordes utifrån Skolin-
spektionens tillsyn har varit ett arbete som på-
gått hela året i alla våra verksamheter. Två 
skolledare avslutade sina anställningar under 
året dels på Ängaskolan och dels på Väster-
vångskolan.  

Ny rektor rekryterades till Ängaskolan och på 
Västervångskolan tillsattes en vikarie på rek-

torstjänsten under ht-13. Planering för en ge-
mensam ledningsorganisation för skolorna har 
pågått sedan september -13.  
 

Barn och elever 
Balansen i förskolans kvalitet i förhållande till 
antal barn i grupperna samt balansen mellan 
omsorg och läroplanen har varit på agendan 
under året, vi värnar om kvaliteten i verksam-
heten och då är dessa diskussioner viktiga.  

Den pedagogiska dokumentationen har/är vik-
tig i arbetet med att kvalitetssäkra verksamhet-
erna.  
 
På våra skolor har vi tagit ytterligare ett steg i 
vår 1:1 och ”Tänk Om satsning. Idag ifråga-
sätts inte att eleverna ska ha tillgång till datorer 
i sitt dagliga arbete, utan ses som en naturligt 
och viktigt verktyg i elevernas dagliga läran-
deprocess. Alla våra skolor arbetar med det 
omdefinierandet lärandet, men är givitvis lite 
olika långt komna. 
 
Många av våra fritidshem har det tufft, många 
barn i lokaler som inte alltid är optimalt anpas-
sade för detta. Vi startade upp ”Fritidshems-
nätverket” igen för att få en arena att diskutera 
fritidshemmens verksamhet utifrån utveckling 
och kvalitet, detta har upplevts positivt ute i 
verksamheterna. Vi står inför en del frågor när 
det gäller fritidshemmens uppdrag i förhål-
lande till skolans uppdrag samt kan fritids-
hemmen arbeta som en länk mellan skola och 
de föreningar som barnen tillhör.  
 
Barn- och elevhälsans arbete med stöd och 
hjälp ute i verksamheterna för våra barn i be-

 



hov av särskilt stöd är av avgörande betydelse 
för att alla våra barn/elever ska få den under-
visning man har rätt till anpassat efter de förut-
sättningar man har.  
 
Personal 
Lärarbehörighet, karriärtjänster, kulturgaranti, 
kompetensutveckling i naturvetenskap och 
teknik i förskolan, utveckling av en lärande or-
ganisation tillsammans med förskolechefer och 
rektor är ett axplock av det innehåll som präg-
lat år 2013.   

 
Två rektorer/förskolechefer har avslutat sin 
rektorsutbildning under året. Ytterligare sex 
rektorer/förskolechefer är under utbildning.  
 
Under året har vi i ledningsgruppen haft fokus 
på vår värdegrund som vi arbetat med på, bl.a. 
våra ”Inspirationsdagar”. Det systematiska 
kvalitetsarbetet har också tillhört ett av de prio-
riterade områdena i våra ledningsmöten. 
 
 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är överlag god i våra verk-
samheter. Ett behov av att lärare får mötas för 
att diskutera betyg och bedömning är viktigt 
med tanke på att vi har många lärare på fram-
för allt våra F-6 skolor där betygsättning av 
eleverna är ovant.  

Diskussioner är än viktigare när man kommer 
till frågor som gäller likvärdig skola och be-
dömning, då behövs möten över stadiegränser 
för att diskutera läroplanens innehåll och hur 
man tolkar kriterierna i densamma.  

 

En till en -  
är en av det största utvecklingsarbete, under 
lång tid, som vi har haft i skolan. Satsningen 
består av kompetensutveckling och att succes-
sivt lämna ut en egen dator till alla elever i års-
kurs 4 -9 samt en egen dator till alla lärare. Vi 
startade med kompetensutveckling år 2012 för 
rektorer och utvalda representanter av lärare 
ute på alla skolorna, ”Tänk Om lärare”. 2013 
har varit året då alla lärare har fått kompetens-
utveckling i Tänk Oms regi utifrån den vision 
som respektive rektor har byggt upp tillsam-
mans med sina lärare. Detta har skett under 
fyra heldagar spritt under året med arbete ute 

på respektive skola där emellan. Den fjärde 
och sista dagen på kompetensutvecklingen var 
i januari detta år.  

Vi har nu nått dit där alla elever i årskurs 4-9 
och samtliga lärare har en egen dator. Våra IT-
pedagoger har haft och har en central roll i att 
kontinuerligt stödja och kompetensutveckla 
pedagoger och lärare i förskolan och skolan 
kring de digitala redskapen.  

 
Lärplattor i förskolan  
Det omdefinierade lärandet, som vår satsning 
har gått ut på, har vi även en strävan att den 
ska utvecklas i förskolan. Vi har under året 
köpt två lärplattor/avdelning och en da-
tor/avdelning som är pedagogernas redskap. 
Några av våra förskolor har själv köpt in 
Smartboards.  

Med hjälp av digitala verktyg arbetar våra för-
skolor med reflektion kring barnets lärande. Vi 
använder oss av en webbaserad tjänst för den 
pedagogiska dokumentationen, där föräldrar 
har möjlighet att se sitt eget barns aktivitet och 
lärande under dagen, det enda som krävs av 
föräldrarna är en mailadress.  

Som vi skrev tidigare har våra IT-pedagoger 
varit viktiga för kompetensutvecklingen när 
det gäller de digitala verktygen. Användandet 
av lärplattor i den pedagogiska verksamheten 
har tagit fart och kommer att fortsätta byggas 
ut.  
 

Framgångsfaktorer 
Vi har hög måluppfyllelse och kompetenta le-
dare, lärare, pedagoger och övrig personal.  

Med gemensam kraft tillsammans med oss om-
rådeschefer arbetar våra rektorer och förskole-
chefer för att utveckla en ännu högre kvalitet 
med en inriktning på likvärdig kvalitet i alla 
våra verksamheter.  
 
Vi har under året arbetat fram en ledningsde-
klaration för friskare arbetsplats och våra led-
stjärnor är generositet, integritet, närvarande i 
mötet, lösningsfokuserat och reflekterande för-
hållningssätt och engagemang.  
 
Detta kommer vi att utveckla vidare under 
2014 och ska leda till en lärande organisation 
 

 



Ekonomi 
År 2012 arbetade vi intensivt för att få budge-
ten i balans och har sedan under 2013 utvecklat 
ett arbetssätt tillsammans med ekonomerna och 
personalkonsulent kring såväl budget som per-
sonalplanering.  

Under första halvåret fanns det en oro för hur 
vi skulle klara ekonomin året ut, men i slutet 
av året såg vi att det lutade åt goda marginaler 
och vi slutade med att ha ekonomin i balans 
med budgeten.  

Vi hade önskat att få arbeta mer långsiktigt 
över år med ekonomin för att ha möjlighet till 
en mer kvalificerad planering av den ekono-
miska hushållningen.   

 

Det kommande året 
 - ska vi ha fokus på att utveckla vårt omdefi-
nierade lärande och en till en satsning, med fo-
kus på lärandemiljön och ledarskapet i klass-
rummet.  
 

Vi kommer att fortsätta kompetensutveckling-
en i natur och teknik i förskolan och hoppas på 
att se en utveckling ute i verksamheterna redan 
i år.  
 
Vi ska göra en satsning kring pedagogisk 
dokumentation i förskolan, ett samarbete med 
Malmö Högskola och förskole lyftet.  
 
Andra satsningar som är påbörjade och som vi 
fortsätter med är utveckling av förskoleklassen 
och fritidshemmets verksamhet, samt sist men 
inte minst utveckling av det systematiska kva-
litetsarbetet.  
 
Under kommande år kommer vi också att yt-
terligare förstärka organisationen med, förutom 
de åtta vi redan har, tjugo nya ”förstelärare” 
med inriktning mot: läsförståelse, ma/no, prak-
tisk – estetiska ämnen.  
 

”Det jag själv vill förändra i världen måste jag 
först gestalta i mitt eget liv” 

   

Ingrid Tjärnehov och Bengt Persson 
områdeschefer 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vuxenutbildningen  

 
Viktiga händelser under året 
Den nya vuxenutbildningen ”VUX 2012” har 
fortsatt implementerats i verksamheten. Lärare 
och övrig personal har en mängd nya styrdo-
kument att förhålla sig till, och de nya doku-
menten föranleder ofta diskussioner och tolk-
ningar.  

 
Under året har ett långsiktigt utvecklingsar-
bete påbörjats, dels kring det systematiska 
kvalitetsarbetet och dels kring kopplingen 
mellan modern IT och pedagogik. Satsning-
arna har tilldelats särskilda resurser, och 
kommer att fortsätta åren framöver. 
 
Samarbetet med Simrishamn och Tomelilla 
har fortsatt på samma nivå som tidigare år, 
dock är det en större andel av eleverna som 
läser på SFI. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen flyttades den 1 
januari organisatoriskt till Forum Ystad. Av-
delningen består av 2 personer som arbetar 
med övergripande arbetsmarknadsarbete och 
administration, samt 2 personer som arbetar i 
den praktiska verksamheten Jobb o Fix. Ar-
betsmarknadsavdelningen arbetar med i hu-
vudsak långtidsarbetslösa och unga arbets-
lösa och den största samarbetspartnern är Ar-
betsförmedlingen. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Antal studerande vid Forum Ystad har för-
delat sig enligt följande: 
 
 Våren 

2013/2012 
Hösten 

2013/2012 
1. 
Antal studerande 
totalt  

734/892 
 

(357)/(419) 

789/710 
 

(407)/(344) 
2. 
Verksamhetspo-
äng 
 

115 210/ 
189 840 

 
 288)/(475) 

119 636/ 
115 500 

 
(299)/(289) 

3. 
Antal studerande 
SFI  

268/212 
 

(152)/(128) 

297/207 
 

(175)/(126) 
Antal studerande 
SÄRVUX 

21/23 
(5)/(7) 

21/23 
(5)/(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 50 personer varit anställda 
vid Forum Ystad. Det finns en stor trygghet 
och erfarenhet inom personalen, och huvudde-
len har lång anställningstid inom kommunen.  

Behörigheten hos lärarna är mycket hög, end-
ast någon enstaka saknar behörighet för att er-
hålla lärarlegitimation.  

Under året har tio rekryteringar genomförts, 
varav åtta är behöriga för sina befattningar. 

 
Måluppfyllelse 
Av alla betyg som utfärdats under året når ca 
92 % upp till minst godkänt nivån. Resultatet 
kommer att analyseras på kursnivå inom vårt 
kvalitetsarbete. 

 



En mycket stor del av eleverna får sina önske-
mål om val av kurser tillgodosedda, och kan vi 
inte ge kursen i egen regi finns möjligheten att 
läsa kursen hos en extern anordnare. 

Inom SFI ger vi alla deltagare möjlighet att 
starta utbildningen inom en månad. 

 
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 65 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.  

Under hösten påbörjades en satsning på ut-
veckling av modern IT kopplat till pedagogi-
ken. Två lärare har på deltid varit inspiratörer 
för en ny syn på användning av modern teknik. 
Satsningen kommer att fortsätta under 2014. 

Biträdande rektor och en lärare på deltid har 
fått ett särskilt uppdrag att utveckla det syste-
matiska kvalitetsarbetet. Under hösten har 
främst en analys och kartläggning genomförts, 
och under 2014 kommer arbetet att implemen-
teras i arbetslagen. 

Under hösten startade arbetsmarknadsenheten 
ett projekt tillsammans med Arbetsförmedling-
en, där Ystads kommun anställer ett antal per-
soner med anställningsstöd under 12 månader. 
Samtidigt tar kommunen emot samma antal 
personer på sysselsättningsplatser.   

Forum Ystad ansökte och fick ta del av stads-
bidrag för att höja kvaliteten inom SFI. Bidra-
get användes bl.a. till att stärka studie- och yr-
kesvägledningen samt att ge modersmålsstöd i 
undervisningen.  

 

Framgångsfaktorer 
Personalen vid Forum Ystad har ett mycket 

stort engagemang i verksamheten och en hög 
kompetens. Ett positivt och respektfullt bemö-
tande från personalen tillsammans med ända-
målsenliga och fräscha lokaler skapar en 
mycket god utbildningsmiljö för de studerande.  

Samarbetet mellan Simrishamn, Tomelilla och 
Ystad skapar en volym som medger såväl ett 
brett utbud av kurser som möjligheter till olika 
nivåindelningar. 

 
Ekonomi 
Resultatet för utbildningen vid Forum Ystad 
2013 är ungefär i nivå med budget. Arbets-
marknadsenheten har ett överskott på drygt en 
miljon kronor. 

 

Det kommande året 
Personalen vid Forum Ystad kommer under 
2014 fortsätta med att implementera de nya 
styrdokumenten i verksamheten. Ett stort ar-
bete 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 möjlighet att på 
ett mer individuellt sätt genomföra kurser. 

En utveckling av vårt administrativa system 
kommer att driftsättas under året. Systemet blir 
betydligt mer användarvänligt, och kommer 
förhoppningsvis för såväl elever som lärare 
och övrig personal att bli ett enklare stöd i det 
dagliga arbetet. Systemet kommer även medge 
att vi övergår till digitala ansökningar till våra 
utbildningar, samt att även de individuella stu-
dieplanerna blir digitala och åtkomliga via 
webben. 

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att 
fortsätta utvecklas, struktureras och implemen-
teras, så att det blir en naturlig del av den dag-
liga verksamheten. 

 

   

Ronny Pålsson, rektor

 

 

 

 

 



Utvecklingsenheten  
 

Utvecklingsenhetens uppdrag  
Utvecklingsenheten, UE, utgör en resurs för 
områdesschefer, rektorer, förskolechefer och 
pedagoger i arbetet med att stödja barns, ung-
domars och vuxnas lärande. UE kan arbeta på 
uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden, 
förvaltningschef, områdeschefer, rektor och 
förskolechef. UE stödjer, stimulerar, initierar 
och utmanar till utveckling inom Barn- och ut-
bildningsnämndens ansvarsområde.  

Utvecklingsenheten inspirerar till förändrings-
arbete inom området utveckling och lärande i 
enlighet med uppsatta mål, såväl lokala som 
nationella. 
 

Viktiga händelser under året  
Ystads kommuns satsning på digitala verktyg 
och utveckling av undervisning i digitala 
lärmiljöer fortsätter, se vidare nedan. 

Att Ystad har fått genomslag för sin satsning 
märks bl.a. på det ständigt ökande intresset för 
andra kommuner att besöka oss. Förfrågningar 
har kommit från olika utbildare om att använda 
Ystad som gott exempel och de har även öns-
kat föreläsningar om satsningen. Under 2013 
har Ystad synts bland annat på ENTRIS, kon-
ferens om entreprenöriellt lärande. Precis som i 
fjol var Ystad framträdande i den riksomfat-
tande tävlingen Webbstjärnan. Klass 6 i Lö-
derup vann i klassen bästa klassblogg 6-9 med 
sitt bidrag Our City. 

Även förskolan är delaktig i Ystads satsning på 
digitala verktyg och digitala arbetssätt. Samt-
liga förskoleavdelningar har blivit utrustade 
med lärplattor. Dessa har använts med SKAPA 
– SAMARBETA – LÄRA – LEKA som led-
ord. Tillsammans med dessa har dokumentat-
ionsförfarandet förenklats genom införandet av 
Pluttra – en tjänst som tillåter pedagogerna att 
dokumentera och skapa portfolios med enkla 
och tydliga kopplingar till läroplanen. Allt 
detta kan skötas direkt i lärplattan vilket har 
uppskattats av pedagogerna. 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Ystad 
avslutades i oktober när Skolinspektionen be-
dömde att de åtgärder kommunen satt in är till 

 

 

 

-räckliga. UE ansvarar för att åtgärderna ge-
nomförs enligt uppgjord handlingsplan. 

UE och en av förskolecheferna har tillsammans 
med Marietorp arrangerat en långsiktig kompe-
tensutveckling i naturvetenskap och teknik för 
all förskolepersonal som inleddes i januari 
2013 och varar i två år. Alla pedagoger deltar i 
en workshop per termin på Marietorps naturs-
kola. Utbildningen hjälper personalen att upp-
märksamma naturvetenskap och teknik i var-
dagen och ta vara på barnens nyfikenhet. 

UE administrerar klagomål som inkommer till 
KoU, anmälningar som inkommer till huvud-
mannen från Skolinspektionen och Barn- och 
elevombudet samt rapporter om kränkningar 
från verksamheterna till huvudmannen.  

UE ansvarar för det systematiska kvalitetsar-
betet på förvaltningsnivå och leder och stöttar 
verksamheterna i kvalitetsarbetesprocessen, bl. 
a. genom verktyg, handledning/utbildning, 
feedbacksamtal samt redovisning i form av 
kvalitetsredovisningar. UE sammanställer och 
rapporterar till BUN och ledningsgrupperna. 

En satsning på bedömning har inletts under 
2013 för att fortbilda personal och säkra lik-
värdighet i bedömning och betygssättning. En 
projektanställd lärare har samtalat med och 
handlett pedagoger samt planerat för den 
kommande övergången från bedömningsporta-
len Unikum till Vklass. 

Arbetet med att ta fram en ny BUN-plan har 
inletts under året. Uppdraget ligger hos politi-
kerna, men BUN har gett i uppdrag till UE att 
medverka i framtagandet och UE har samarbe-
tat med BUNs presidium, förvaltningschef och 
områdeschefer i denna fråga.  

Personal 
UE leds av en verksamhetsledare och består av 
två utvecklingsledare (190 %), två IT-
pedagoger (200 %) och en projektanställd lä-
rare (20 %) med ansvar för bedömning.  

Kompetensutveckling under året har bestått i 
konferenser kring bl.a. forskning och kvalitets-
arbete anordnade av Högskolan i Kristianstad, 

 



Malmö högskola, Skolverket och Skolinspekt-
ionen. UE har också deltagit i TÄNK OM-
utbildning och verksamhetsledaren har varit på 
kvalitetsmässan i Göteborg tillsammans med 
kommunledningen. En av utvecklingsledarna 
läser magisterprogram i utbildningsledning och 
skolutveckling samt har gått en EU-projekt-
ledarutbildning anordnad av SÖSK. IT-
pedagogerna var på SETT-mässan i Stock-
holm.  

Verksamhetsledaren ingår i kommunens risk-
hanteringsgrupp, jämställdhetsgrupp, arbets-
miljögrupp samt krisledningsstab. Verksam-
hetsledaren arbetar också med att ta fram rikt-
linjer för bra mat i förskola och skola samt 
med att stötta KoUs verksamheter i egenkon-
troll enligt livsmedelslagen och miljöbalken. 
Verksamhetsledaren har också, i samarbete 
med Malmö stad och KFSK, planerat InnoCar-
nival Skåne 2014.  
(http://www.innocarnival2014.se/) 

 

Statligt finansierade projekt under året 
En av utvecklingsledarna har ett samordnings-
uppdrag för Skapande skola. För läsåret 
2013/2014 fick Ystads kommun 498 000 kr i 
Skapande skola-bidrag från Kulturrådet. Alla 
elever från förskoleklass till årskurs 9 har del-
tagit i estetiska lärprocesser i möte med kultur-
aktörer, mycket uppskattat av alla inblandade.  

 
En till en och TÄNK OM 
I augusti 2013 fick årets fjärde- och sjunde-
klassare personliga elevdatorer. I och med 
årets utdelning har nu samtliga fjärde- och ni-
ondeklassare tillgång till en egen dator. Till-
sammans med dessa utdelningar har eleverna 
fått utbildning av IT-pedagogerna i hur de ska 
hantera datorn och dess grundläggande funkt-
ioner.  

Utbildningen med vår samarbetspartner TÄNK 
OM har fortskridit under året. Unikt för Ystad 
är att alla pedagoger i skolan får en utbildning i 
detta koncept som syftar till ett förändrat ar-
betssätt i och med teknikens intåg i skolan. 
Under året har skolorna arbetat med hand-
lingsplaner för hur deras arbete ska läggas upp 
fortsättningsvis.  

Förutom satsningen på personliga elevdatorer 
har även tillången på teknik förtätats i övriga 

årskurser. Datortätheten för åk F-3 är för när-
varande en dator per tre elever. Utöver detta 
har även de flesta skolor tillgång till en ansen-
lig mängd lärplattor. För att möta behovet av 
utbildning har pedagogerna erbjudits works-
hops med varierande innehåll. Skolor har även 
haft möjlighet att önska riktad utbildning för 
arbetslaget på sin egen skola. 

 
Framgångsfaktorer  
Utvecklingsenhetens breda och samlade kom-
petens är en tillgång i det stora uppdrag som 
UE har. Att hela UE efter renovering och flera 
flyttar nu är samlade lokalmässigt är värdefullt 
för samarbetet. UE ser fördelar med att ha en 
överblick över KoUs olika verksamheter och 
vara en del i den kvalitet som finns och den ut-
veckling som sker.  
 
UE är lyhörd för behov och önskemål som 
framkommer och försöker vara ett stöd i de 
frågor som skolor och förskolor efterfrågar. IT-
pedagogerna ordnar workshops, inspirations-
tillfällen och tillhandahåller god och snabb 
service vid ärenden. Utvecklingsledarna stöttar 
verksamheterna i kvalitetsarbete och juridiska 
frågor, ger information och utbildning, deltar i 
nätverk och arbetsgrupper mm. Att UE är lite 
av ”spindeln i nätet” och en samlande resurs 
för såväl BUN som skolledare och pedagoger 
men också riktar sig externt mot organisation-
er, myndigheter, kommuner, företag mm ger 
mervärde för förvaltningen. 
 
Att Ystads kommun har en samordnare för 
Skapande skola är en framgångsfaktor, vilket 
visar sig i den utveckling av Skapande skola 
både kvantitativt och kvalitativt som skett de 
senaste åren.  

 
Ekonomi 
En budget, specifikt kopplad till UE, finns från 
och med 2013. Ekonomin är god. 
 

Det kommande året 
Organisationsförändringar inom KoU träder i 
kraft 1/1 2014.  

Planeringen av den nya förskolan och skolan 
på Surbrunnsområdet kommer in en ny fas där 
olika kompetenser inom KoU kommer att tas 
tillvara. Verksamhetsledaren i UE ingår i pla-
neringsgruppen. 

 



TÄNK OM-utbildningen avslutas i januari 
2014. Utveckling av undervisning och lärande 
med hjälp av digitala verktyg fortsätter. Erbju-
dandet om workshops till pedagoger kommer 
att finnas kvar och utökas under 2014. Under 
2014 kommer även besökare på BETT i Lon-
don få höra om Ystads satsning. 

UE kommer, tillsammans med BUN och skol-
ledare, att fortsätta arbetet med ny BUN-plan 
och utveckling av det systematiska kvalitetsar-
betet på alla nivåer i kommunen.  

Utvecklingsenheten planerar att under 2014 se 
över former och kanaler för kommunikation 
mellan UE och verksamheterna. 

Lärandemiljöer är ett område som kommer att 
lyftas och utvecklas under 2014.  

 

   

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. Uppförandet av den nya 
badanläggningen pågår för fullt och invigning 
är planerad till september månad 2014. 

Fritidsbadets uppvisar under året drygt 67 000 
badbesök, vilket är en minskning med drygt 
2 000 badbesök jämfört med 2012. Sommaren 
bjöd på varmt och fint väder vilket innebar för 
Nybrostrandsbadets del drygt 34 000 bad-
besök, vilket är en liten ökning jämfört med 
sommaren 2012. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hös-
ten påbörjat uppförandet av en ny omkläd-
ningsbyggnad i anslutning till start/mål för 
Sandskogens motionsspår. Man har även kom-
pletterat belysningen på sträckan mellan 
start/mål och Regementet samt på befintliga P-
platser. 

Ett projekt har inletts i samarbete med KFUM 
i Ystad som i syfte att i första hand utveckla 
och förbättra möjligheterna för skridsko- och 
skidåkning i Sandskogen. 

I samarbete med övriga kommuner inom 
SÖSK har under året anordnats tre kurser/ fö-
reläsningar – ”Idrott och skatt i samspel”, 
”Genusfrågor” samt en grundläggande kurs om 
”Idrottens föreningslära” för ledare, aktiva och 
förtroendevalda inom föreningslivet.  

 

 

 

Personal 
Arbetet har i första hand omfattats av diskuss-
ioner kring Ystad Arena och det nya badets ut-
formning. En personal på badet slutade i början 
av året sin anställning på egen begäran. Tjäns-
ten ledigförklarades och nyrekrytering skedde 
under våren. 

Ett antal studiebesök genomfördes under två 
dagar i maj månad vid följande badanlägg-
ningar: Högevallsbadet i Lund, Karlsrobadet i 
Eslöv, Tivolibadet i Kristianstad och San-
narpsbadet i Halmstad.  

En internutbildning genomfördes under en dag 
i augusti månad som upptakt inför höstsä-
songen. Badpersonalen har under året erhållit 
repetitionsutbildning i såväl HLR som D-
HLR. 
 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är god – en stor och varierad 
verksamhet erbjuds kommuninvånarna tack 
vare de resurser som ställs till förfogande i 
form av lokaler/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. Uppfö-
randet av Ystad Arena är därför 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 posi-
tiva utvecklingen av föreningsverksamheten 
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 föreningslivet angående Ystad 
Arena, övriga idrottsanläggningar och lokaler 
samt fördelning av träningstider är engagerad 
och positiv. 

 
Ekonomi 
Såväl badverksamheten som anslaget till före-
ningslivet uppvisar ett positivt resultat för året. 
Inga större investeringar har genomförts under 
året inom fritidsverksamheten. 

Såväl badverksamheten som anslaget till före-
ningslivet uppvisar ett positivt resultat för året. 
Inga större investeringar har genomförts 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 färdig hösten 2014 
till en beräknad kostnad av 285 mkr. 

Arbetet med etapp 2 och 3 har inletts under 
året, upphandling av entreprenörspartner har 
genomförts och projektering för framtagande 
av systemhandlingar pågår för fullt. Den be-
räknade kostnaden för etapp 2 och 3 uppgår till 
215 mkr och färdigställandet av hela anlägg-
ningen med ny matcharena och träningshall 
planeras till 2016. 

 

 

 

 

 

 
Det dröjer med andra ord ytterligare något år 
innan Ystad kan erbjuda en publikanläggning 
som tillgodoser dagens behov för bland många 
andra både aktiva, publik, besökare och media. 

En arena som är ledande och väl känd i syd-
östra Skåne och det självklara utflyktsmålet 
för boende inom regionen. 

   

Jerker Åkesson, fritidskonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kulturskolan 

 

 

Viktiga händelser under året 
Åren inleds alltid intensivt på Kulturskolan. 
Nya elever bereds plats och arbetet med vår 
projektföreställning startar upp på allvar. 2013 
var inget undantag. 

 
Projektföreställningen genomfördes i vecka 5 
för alla barn i Ystad kommun, från F-klass till 
åk 3. Den har blivit en tradition som kommer 
att bli mycket svårt att ändra på, om så skulle 
ske. 
 
Våra lärare och elever har deltagit på olika ak-
tiviteter utanför skolan. Förutom framträdan-
den och konsertverksamhet har bland annat ett 
antal blåsarelever medverkat i ett projekt på 
Malmö Opera. 
 
Våra fasta konserter har inte ändrat karaktär 
mycket under året. Under vår- som hösttermin 
ger vi tre elevaftnar på Torget i Forum Ystad. 
Konsertformen är omtyckt av såväl publik som 
elev och längden på konserterna försöker vi 
anpassaför en vardagkväll.  
 
I juni månad gav vi vår årliga sommarkonsert 
samt en teaterföreställning med skolans teater-
grupper. På sommarkonserten delade för första 
gången ut Kulturskolans elevuppmuntran. Två 
elever fick en uppmuntran som vi hoppas skall 
utvecklas till ett stipendium. 
  

Elever  
På grund av en del förändringar i personal-
gruppen har vi varit tvungna att stuva om i 
våra uppdrag under året. Orkestrar har fått nya 
ledare och en del gruppverksamhet har varit vi-
lande under höstterminen. 

 
Vi arbetar ständigt med att hålla en god kon-
takt med våra elevers föräldrar, en kontakt som 
varit intensiv under främst vårterminen. 
 
Vår gitarrkö, runt 100 stycken, har vi under 
höstterminen lyckats minska till närmare 50  

 
barn och ungdomar. Men, under hösten ökade 
pianokön från 50 till 100-talet barn och ung-
domar. 
 
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.  
 
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.  
 

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.  
 
Vi har under året haft två lärare som varit lång-
tidssjukskrivna, men är helt eller delvis till-
baka. Under höstterminen har en lärare varit 
helt tjänstledig. 
 

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.  

 

Projekt  
Vi fortsatte även under 2013 med vårt block-
flöjtsprojekt som slagit mycket väl ut. 

Två skolor lyckades vi få plats till en handfull 
blockflöjtsgrupper. 
 

 



Under året har vi arbetat på att finna nya vägar 
för vår rekrytering. 
 
Vilka ämnen som har lång eller kort kö varie-
rar och det är inte lätt att tillgodose allas önsk-
ningar. De ämnen vi sliter med idag är våra 
blåsinstrument.  
 
Rekryteringsprojektet till blåsinstrument forts-
ätter in i 2014 och avslutas för utvärdering till 
sommaren (2014). 
 

Framgångsfaktorer  
En faktor som är och har varit av stor betydelse 
för oss på Kulturskolan är att blanda långsiktig 
verksamhet med korta projekt. Att för varje lä-
rare främja individuella projekt och att inte 
bara arbeta utifrån modellen där hela skolan 
genomför ett och samma projekt. Vi vill bygga 
en mosaik där var lärares kunskap och styrka 
nyttjas som bäst, samt att gruppens styrka och 
kunskap nyttjas som bäst. 
 

Vår verksamhet bygger mycket på långsiktigt 
planerande (att ha ett öga långt fram i tiden), 
bevarande av tradition samt varsamt anamma 
ny teknik och idéer. Att arbeta konsekvent och 
inte förändra för mycket i verksamhet som  
är en stark ryggrad i skolan (ex. orkester-, kör- 
och ensembleverksamhet). 
 

Ekonomi  
Kulturskolans budget vid årets slut visade ett 
litet överskott. Kulturskolan har under året fått 
tilldelat 100 000 kr i investeringsbudget. Ett 
välbehövligt tillskott som nyttjas till nyinköp 
av utrustning samt underhåll av utrustning. 

Under året har skolan investerat i musikin-
strument och utrustning i den grad att vi har  
börjat ”komma ikapp”. Kvar återstår en inve-
stering de kommande åren på fyra nya pianon. 
 

Det kommande året  
Den stora utmaningen är rekryteringen av nya 
elever och framför allt till våra blåsinstrument. 
Vi ligger bra till i paritet till ett Sverigesnitt. Vi 
nöjer oss inte med det. 

 
 

Kulturskolan skall vara en naturlig del av 
kommunens kulturliv och ett tryggt val för fa-
miljer vars barn önskar ta del av våra verksam-
heter och vi fortsätter vårt enträgna arbete.  
 

 

   

Mikael Sondered, chef för Kulturskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Öppen fritidsverksamhet 
 
Verksamheter 

Ungdomens Hus 
Mötesplatser för unga i Svarte, Löderup och 
Köpingebro  
Träffpunkt Scouterna i Löderup 

 
Viktiga händelser under året 
Under vårterminen var vi en del i arbetet kring 
Bleke- och Östra skolan där vi jobbade med 
samarbetsövningar för en ökad vi-känsla och 
lära känna varandra inför att skolorna ändrade 
sin struktur till en 1-3 skola och en 4-6 skola. 
Vid höstens början tog vi, återigen, emot alla 
elever i åk 7 för samarbetsövningar och för en 
ökad trygghet i klassen.  

Under året har vi jobbat med fortsatt på temat 
”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 droger, 
lägga upp en bild på Facebook där du är naken, 
full osv. Vi tog emot alla åttonde klasser från 
Västervång och Norreport på temat där vi hade 
en tydligare inriktning som handlade om dro-
ger, alkohol och rökning.  

Vi utformar våra verksamheter i bred delaktig-
het 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.  

I mars kom Anna Hertzman och pratade och 
uppträdde på FN:s dag mot rasism och diskri-
minering och vi samtalade på ett tema som 
handlade om samma drömmar. Inför veckan 
fick barn på Västervångskolan och Norreport-
skolan samt på Ungdomens Hus och våra mö-
tesplatser skriva ner sina drömma på små moln 
som vi sedan satte upp på skolor och i våra 
andra verksamheter.  

På nationaldagen hade vi äntligen invigning av 
den nya betongparken i vår skatepark. Det blev 
tävlingar med band utomhus och korvgrillning.  
 
 

 
 
 

En världskändis inom skaten kom till parken 
och åkte lite med ungdomarna, vilket var för 
många årets höjdpunkt. Hela betongparkens 
arbete har skett i bred samverkan med ungdo-
mar under alla år som arbetet har pågått.  

Vi har under året tillsammans med ungdomar-
na sökt pengar från Ungdomspotten till olika 
arrangemang.    

I början utav höstterminen gick vi ut i skolorna 
och fråga cirka 250 ungdomar om hur de upp-
levde sitt sommarlov. Det visade sig att de var 
väldigt nöjda med vad Ystad har att erbjuda i 
jämförelse med vad de vill göra. Under hösten 
hade vi även en tjej- och en killkväll som drog 
cirka 100 besökare per kväll.  

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 designverk-
stad, film, musik och idrott och spel. Vi forts-
ätter att arbeta med sociala projekt såsom soff-
prat, se film och reflektera, antirökvecka, 
klamydiadag, avslappningsmassage, kärleks-
vecka och mycket mer. Under vårterminen var 
vi några timmar i veckan på våra två högstadi-
eskolor och jobbade även med våra teman där. 
Våra övergripande teman inbegriper alltid alla 
våra verksamheter och på den nivå de kan delta 
med hänsyn till ålder och öppethållande.   

För övrigt är det skateparken som ungdomar 
visat ett stort engagemang för och det är främst 
skejtare som utgör besökarantalet under som-
marlovet. Vi har utökat våra öppettider till 7 
dagar i veckan under skatesäsong, vår till höst. 
Skateparken är den åldersövergripande verk-
samhet som vi önskade att det skulle bli. Mor-
mor och farfar är här med sina barnbarn och 
äldre hjälper yngre. Vad vi inte visste var att 
kickboard skulle bli så stort och vi anordnade 
en kicktävling och den drog ca 200 pers.  

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 var 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 bl.a. rö-
relse, social träning som påverkar deras hälsa 
positivt samt ökar känslan av gemenskap i hu-
set 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.  

Barn med funktionsnedsättning har sin fri-
tidsverksamhet hos oss varje tisdagseftermid-
dag. Det är positivt för alla grupper av ungdo-
mar.  

Mötesplatserna i Svarte, Löderup och Kö-
pingebro har en bra grund i besökarantalet och 
en god verksamhet med mycket lek och aktivi-
teter. För många barn är detta en viktig del i 
deras aktiva fritidsval. Löderups scoutförening 
driver Träffpunkt på fredagar 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 
kurshandledare. Denna styrka utökar vi med 
oftast unga till stor del före detta besökare som 
har ett specialintresse 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 själv skapar 
efter hand.  

Detta ska marknadsföra genom att vi gör kon-
tinuerliga besök på skolorna samt bjuder in 
dem att använda vårt hus till gemenskapande 
lekar och övningar.  

Fortsätta med att tillmötesgå de skejtande ung-
domarnas behov då skateparken utökas under 
förra våren genom att i år igen ha ett utökat 
öppethållandet inom befintlig ram under ett 
antal månader under vår och tidig höst för att 
och så vi kan stödja de unga så att Skate-
parken sköts av ungdomarna själv i samverkan 
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 öppethållande inom områ-
den såsom droger, rökning och alkohol samt 
enbart för att klassen behöver ha kul. Kvällstid 
är Ungdomens Hus ett aktivitetscentrum för 
fritid och kultur och helgerna finns till för det 
egna skapandet, önskemålet, utövandet för in-
divider och grupper. Detta ska marknadsföras. 

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 främjande arbete. 
Mötesplatserna ska marknadsföras 

 

   

Käthe Ivarsson, verksamhetsledare 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här poserar en del av deltagarna inför den första 
kicktävlingen i den nya Betongparken vid Ungdo-
mens Hus. Foto. Nicke Persson 

 

 

 

 

 

 

 



KomTek 
 
Viktiga händelser under året 
Från och med höstterminen finns KomTek i 
nya lokaler på Spanienfararegatan 2 vid Nova-
kliniken.  

KomTek har under året avbrutit sitt samarbete 
med Tekniska Museet. Från hösten 2013 orga-
niseras KomTek som en ideell förening, där 
varje lokalt KomTek är medlem.  

Verksamhetsledarna utgör en styrgrupp som 
inom sig utser styrelse för föreningen. Samti-
digt som KomTek nationellt firade tio år, fi-
rade Ystads KomTek fem år. Samtliga Kom-
Tek hade öppet hus med aktiviteter för barn 
med föräldrar under vecka 43. 
 

Elever 
Totalt under vår- och höstterminen har cirka 
115 elever varit inskrivna på KomTek 

 
Personal 
Verksamheten har letts av en verksamhetsle-
dare som tillika är Kulturskolechef. Verksam-
hetsledaren ingår i den nationella lednings-
gruppen som träffastvå till tre gånger om året. 
Utbildningen leds av vå handledare som dessu-
tom tjänstgör som fritidspedagoger i Ystads 
kommun. 
 

Måluppfyllelse 
Fortfarande gäller att ”KomTek ska drivas med 
ett integrations- och jämställdhetsperspektiv. 
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 väl fungerande fina lokaler är fak-
torer som ger ett gott rykte. Idag vill föräldrar 
ställa sina barn i kö till våra kurser. 

 

 

 

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 
Den nya ideella föreningen har sitt första verk-
samhetsår i den nya organisationen, som 
kommer att utökas med fem stycken nya 
KomTek under 2014.  

 

   

Göran Sjunnesson, Områdeschef 

 

 

 

 

 

  
  
  
              KomTek 

 

 

 

 

 

 

 
KomTek 

           

 

 

 



Barn- och elevhälsan 
 
 
Viktiga händelser under året 
Under 2013 har Barn- och elevhälsan haft stort 
fokus på processen att prioritera insatser mer 
på grupp och organisationsnivå. Diskussioner-
na som förts har gett möjlighet att utvärdera 
verksamheten, men även gett underlag för att 
kunna vidareutveckla elevhälsoarbetet till-
sammans med rektorerna.  

En omorganisation av Barn- och elevhälsan har 
genomförts under läsåret 2013/2014. Detta in-
nebär att Resursskolan i Stora Herrestad under 
hösten 2013 avvecklats och omvandlats till att 
vara en del av skolornas reguljära verksamhet 
med stöd av barn- och elevhälsans personal.  
Förändringen främjar verksamheternas ambit-
ion att arbeta inkluderande samt hälsofräm-
jande och hälsobevarande med samtliga elever. 

 
Barn och elever 
Under år 2013 har Marietorps naturskola er-
bjudit geocaching för mellanstadiet och hög-
stadiet under 8 veckor i februari och mars. 
Detta blev mycket uppskattat av såväl pedago-
ger och elever. 

Verksamheten på Marietorp upplevs vara väl 
lämpad för elever med särskilda behov och na-
turskolan har under 2013 haft ett flertal besök 
av bl.a. Herrestads resursskola, Edvinshems 
grundsär- och träningsskola samt Sydskånska 
gymnasiets sär- och träningsskola.  

DISA- är en metod för att förebygga stress och 
psykisk ohälsa hos tonårsflickor. Under tio 
lektioner (en lektion/vecka) följs ett arbets-
material där flickorna, steg för steg, lär sig att 
känna igen och förstå sina känslor, tankar och 
handlingar. Under 2013 genomfördes DISA-
utbildningar för samtliga flickor i åk 8 på Väs-
tervångskolan.  

På Norreportskolan som har ett mycket större 
antal flickor i årskurs 8 har cirka hälften av 
flickorna deltagit i DISA.  Barn- och elevhäl-
san valt att vara delaktiga i en forskning på 
Kristianstads högskola, som utvärderar DISA.  
Ytterligare kursledare kommer att utbildas un-
der våren 2014 och målsättningen är att samt-
liga flickor i årskurs 8 på Norreportskolan ska  

 

 

 

genomgå DISA-utbildningen under 2014. Ut-
värderingar har visat att flickorna överlag har 
uppskattat utbildningen mycket och gett högt 
betyg. 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete  
Barn- och elevhälsans uppdrag är främst före-
byggande och hälsofrämjande. Vi ska bidra till 
att skapa miljöer som främjar barns och elevers 
lärande, utveckling och hälsa mot utbildning-
ens mål.  

Hälsofrämjande paket - Utifrån de diskuss-
ioner som förts och önskemål som framkommit 
från rektorerna så har en sammanställning av 
vad elevhälsan kan erbjuda utifrån sitt hälso-
främjande och förebyggande uppdrag tagits 
fram av en tvärgrupp. Sammanställningen har 
skickats ut till rektorerna för återkoppling och 
kommer att presenteras i sin helhet under 2014. 

En föreläsning kring självkänsla anordnades i 
april av folkhälsostrateg tillsammans med ku-
rator. Målgruppen var vårdnadshavare till ele-
ver från åk 1-3, ca 40 personer deltog och ut-
värderingen från kvällen var mycket positiv. 

Ansökan om medel från fonden för förebyg-
gande insatser för att kunna fortsätta imple-
menteringen av Resursmöten har beviljats och 
arbetet fortskrider.  

Under 2013 har implementeringsarbetet fort-
satt genom bland annat framtagande av bro-
schyr/lathund för personalen i kommunen som 
arbetar med barn och unga utifrån befintligt 
material, information kring projektmetoden till 
berörda aktörer internt och externt (Kunskaps-
skolan och Villa My, på socialförvaltningen, 
BUP, LSS, HAB, Sydskånska gymnastikför-
bundet samt större delen av förskolorna).  

Projektledaren har även haft stort fokus på ut-
värdering av metoden.  Ökningen av antalet 
Resursmöten har fortsatt och trycket på kom-
munens koordinatorer har varit hårt.  

Samarbetet och utbytet med Tomelilla och 
Simrishamn avseende koordinatorer, blanketter 
och erfarenheter som initierades under föregå-

 



ende år har utvecklats. En spindelutbildning är 
planerad till våren 2015. 

En temakväll kring mat anordnades under hös-
ten av folkhälsostrateg tillsammans med skol-
sköterskor. Målgruppen var vårdnadshavare 
och elever från åk 4-6 och utvärderingen från 
kvällen var mycket positiv. Skolsköterskorna 
har under 2013 även informerat på föräldramö-
ten i förskoleklass (mat, sömn och rörelse), åk 
4 (mat, sömn, stress och rörelse) och åk.7 (to-
bak, alkohol och droger). 

En Tobakspolicy som omfattar barn/unga i 
förskola, grundskola och fritidsverksamhet un-
der Ystads kommuns regi (2013-2016) antogs 
av BUN 130425 § 43. Policyn arbetades fram i 
bred samverkan mellan Barn- och elevhälsa 
och skolorna. Arbetet med framtagande av 
handlingsplaner för skola och förskola har på-
börjats av medarbetare i elevhälsan tillsam-
mans med berörda aktörer och kommer att fär-
digställas under våren -14. 

 
Personal  
Personal från Marietorps naturskola har ansva-
rat för fortbildning av kommunens förskollä-
rare i Naturvetenskap/teknik. Under vår resp. 
hösttermin har 10 utbildningstillfällen genom-
förts/ termin. I projektet ingår ca 200 förskollä-
rare. Naturskoleföreningen har ingått i ett sam-
arbete med Skolverket om att kompetensut-
veckla pedagoger i Våga NO/teknik ute och ett 
40-tal pedagoger från låg resp. mellanstadiet 
har deltagit vid två tillfällen vardera under 
höstterminen. 

Barn- och elevhälsan har även genomfört en 
del annan kompetensutveckling till verksam-
heterna och dess personal. 

• Workshops i sociala berättelser och se-
riesamtal för förskola och skola 

• Att skapa en användarvänlig miljö för 
elever med neuropsykiatriska funkt-
ionsnedsättningar för skola, förskole-
klass och fritidshem. Skräddarsydda 
fortbildningar i överenskommelse med 
rektor.  

• TAKK – fortbildning för arbetslag 
 

• Fortbildningsinsatser och utveckling 

av arbetssättet kring Tal- och språk-
screeningen tillsammans med samtliga 
förskoleklasser.  
 

• Fortbildningsinsatser kring 
tal/språkscreeening för mottagande lä-
rare grundskolan. Fortbildningsinsatser 
språkutvecklande arbetsätt  

 
Måluppfyllelse 
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 nationella kunskapsmålen, och erbju-
der variation både när det gäller pedagogiska 
metoder och lärandemiljöer. All verksamhet 
som erbjuds på Marietorp är riktade mot Lgr 
94/Lgr11. Genom att vistas ute främjas elever-
nas fysiska, psykiska och sociala hälsa och att 
eleverna får möjlighet att använda närsam-
hällets 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  
Ekonomin har under 2013 varit hanterbar. Den 
del av Barn- och elevhälsans budget som rör 
personal har främst med anledning av tillfälliga 
vakanser och fördröjningar av rekrytering in-
neburit ett tillfälligt överskott.  

En del vakanta tjänster har uppstått med anled-
ning av att Resursskolan avvecklats. Dessa 
tjänster har under 2013 inte kunnat återbesättas 
både med anledning av det osäkra ekonomiska 
läget inför 2014 men även av den anledningen 
att en dialog med de som är ansvariga för verk-
samheterna/förskolechefer och rektorer först 
måste ske.  

Planen är att under våren 2014 göra de rekryte-
ringar gällande de vakanta tjänster som be-
hövs. 

 
 

 

 



Det kommande året 
Processen att prioritera våra hälsofrämjande 
och förebyggande insatser mer på grupp- och 
organisationsnivå fortsätter att utvecklas.  

Med utgångspunkt i resultaten från de elevhäl-
soenkäter som görs i kommunen samt de reg-
ionala och nationella folkhälsoundersökning-
arna kommer arbete med självkänsla och psy-
kosocial hälsa att prioriteras under 2014.  

Det systematiska arbetet med att följa upp och 
utvärdera de insatser och aktiviteter vi genom-
för kommer också att utvecklas för att säker-
ställa att vi gör rätt saker på rätt sätt med rätt 
struktur. 

 

   

Christine Ekdahl, Områdes-, verksamhetschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resursenheten 
 
Viktiga händelser under året 
Resursenhetens huvuduppdrag är att förse 
kommunal förskola, fritids och skola med vi-
karier för ordinarie personal. Under 2013 leve-
rerade vi drygt 61000 vikarietimmar till verk-
samheterna. 

Utöver det tillsattes vi ett antal längre vikariat i 
verksamheterna. 

 

Personal  
Personalstyrkan i Resursenheten består av 
tillsvidareanställda, visstidsanställda och tim-
avlönade. 

Antalet anställda personer varierar ständigt. I 
slutet av 2013 bestod personalstyrkan av ca 50 
tillsvidareanställda och ca 200 timavlönade.  
 
För att kunna täcka behovet kommer vi att be-
höva anställa fler lärare som framförallt kan 
undervisa på högstadiet, grundsärskolan och i 
svenska som andraspråk (SVA) och svenskun-
dervisning för invandrare (SFI). 

 
Måluppfyllelse  
Resursenheten är en stödfunktion åt verksam-
heterna. Vi följer deras styrdokument och bi-
drar till deras måluppfyllelse. 

För Resursenheten, som enhet, fokuserade vi 
2013 på 3 huvudmål: 

Kvalité, Trivsel och Ekonomi. 

 

Framgångsfaktorer 
Det är många faktorer som avgör om vi lyckas 
med uppdraget. De vi fokuserat på under 2013 
är: 

Rekrytering 
Vi arbetar ständigt för att göra oss till en at-
traktiv och intressant arbetsplats. Det gör att vi 
har arbetat upp ett gott rykte och får många an-
sökningar om arbete. 

Rutiner 
Ett stort antal anställda och många vikariat att  

 
hantera varje dag kräver tydliga och effektiva 
rutiner. Under 2013 har förfinat och tydliggjort 
våra rutiner kring bl.a. rekrytering, debitering, 
lönesättning, bemötande. 

Flexibilitet 
Det är många intressenter som har önskemål på 
oss. Vi som arbetar i Resursenheten måste vara 
flexibla, lyhörda och tydliga.  

 

Ekonomi 
Resursenheten är en resultatenhet vilket inne-
bär att vi inte har en fastställd budget. Vi ska 
bära våra egna kostnader och nå ett nollresul-
tat. Under 2013 blev resultatet minus en knapp 
miljon. Detta beroende på två faktorer:  

• Minskad vikariebeställning i novem-
ber/december jämfört med föregående 
år. 

• En för låg debiteringsnivå. 

 

Det kommande året  
Vi kommer arbeta vidare med våra tre huvud-
mål: Kvalité, Trivsel och Ekonomi. 

Målsättningen är att kunna serva fler verksam-
heter. Vi kommer att serva Sydskånska Gym-
nasieförbundet och Forum Ystad med personal. 

Vi kommer att ta över frågor kring skolskjut-
sar. 

Vi ska lägga debiteringsnivån på en nivå som 
gör att vi närmar oss ett nollresultat. 

Resursenhetens kontor flyttas till entrén i KoU-
huset. Det ger en bättre möjlighet att möta be-
sökande och arbetssökande på ett proffsigt och 
välkomnande sätt. 

 

   

Stefan Ahlbeck, verksamhetsledare 

 

 



Bilagor

Föräldraavgifter Redovisning 
2013 

Redovisning 
2012 

Redovisning 
2011 

Belopp i tkr       
        
Förskola 10 536 10 581 10 806 
Fritidshem 6 896 6 701 6 331 
Pedagogisk omsorg 155 188 228 
        
Summa avgifter 17 587 17 470 17 365 
        

Statsbidrag Redovisning 
2013 

Redovisning 
2012 

Redovisning 
2011 

Belopp i tkr       
        
Maxtaxa       
Förskola 4 786 4 755 4 756 
Fritidshem 2 746 2 728 2 728 
Pedagogisk omsorg 392 389 389 
        
Grundskola       
Kvalitetssäkrande åtgärder 1 254 1 250 1 246 
        
Vuxenutbildning       
Yrkesvux och Lärling 5 956 2 898 6 780 
        
Summa statsbidrag 15 134 12 020 15 899 
        

Nettokostnad Redovisning 
2013 

Redovisning 
2012 

Redovisning 
2011 

Belopp i tkr       
        
Barnresurs 141 020 148 523 146 290 
Elevresurs 115 440 126 355 117 123 
Likställighetsresurs 8 975 9 671 14 636 
        
Summa 265 435 284 549 278 066 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 

Investeringar 2013 Utfall Budget Avvikelse 
Belopp i tkr       
        
Proj nr       
i04720 Datautbyggnad, ledn pers + RO 
adm 111 0 -111 

i05800 IT-satsning grundskolan 5 807 5 800 -7 
i14002 Skyltning 12 0 -12 
i15400 Instrumentinköp Kulturskolan 83 0 -83 
I15940 Div Inv Glemminge Förskola 29 0 -29 
I35310 Inköp Lekplatsutrustning Bun 1628 2000 372 
        
Summa 7 670 7 800 130 

 

 


