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1. Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun har gett EY i uppdrag att granska den lång-
siktiga planeringen för den demografiska tillväxten. Den sammanfattande bedömningen är att 
lokalutbyggnaden inte motsvarar den demografiska tillväxttakten inom kommunen. Den nuva-
rande investeringsprocessen är inte heller utformad på sådant sätt att den säkerställer utbygg-
nad av lokaler i nödvändig takt. Därtill har samverkan mellan kommunstyrelsen samt fack-
nämnderna inte varit tillräcklig under 2017. Det är en svaghet för lokalförsörjningsprocessen 
att det inte finns en funktion med särskilt ansvar för sammanhållningen av lokalplaneringen 
mot bakgrund av kommunens höga expansionstakt.  
 
 
Följande iakttagelser är gjorda: 
 

 Kommunstyrelsen beställer årligen demografiska prognoser nedbrutna i specifika ål-
dersgrupper. Samtliga nämnder ska arbeta efter samma prognos.  

 Enligt prognos förväntas en kontinuerlig demografisk tillväxt för kommunen motsva-
rande ett genomsnitt på 1,2 procent årligen.  

 Samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beställt fördjupade 
prognoser med geografisk indelning.  

 Socialnämnden har i rapport tydliggjort nämndens lokalbehov baserat på den demo-
grafiska prognosen.  

 Socialnämnden kan för tillfället inte verkställa samtliga boendebeslut inom LSS och 
särskilt boende.  

 Barn- och utbildningsnämnden använder sig av tillfälliga lokallösningar, så som pavil-
jonger och alternativa lokaler, för att säkerställa lokalbehovet för verksamheterna.  

 Under 2018 har det bildats en lokalplaneringsgrupp för 1-3 års perspektiv samt en lång-
siktig strategisk planeringsgrupp för 4-10 år. Dessa fanns dock inte under 2017.  

 Enligt investeringsprocessen är de beställande nämnderna av lokaler ansvariga för att 
genomföra utredningar avseende lokalinvesteringar. Det finns inte medel i nämndernas 
budget för utredningar. Likaså saknas den nödvändiga kompetensen. Samhällsbygg-
nadsnämnden har inte resurser att bistå de beställande nämnderna med utredningar.  

 Bristen på resurser att genomföra utredningar har inneburit förseningar och fördyringar 
av lokalinvesteringar. 

 Det efterfrågas en sammanhållande funktion med särskilt ansvar för lokalförsörjningen 
inom kommunen.  

 
Kommunstyrelsen rekommenderas:   
 

 Att säkerställa att det inom ramen för investeringsprocessen finns de nödvändiga för-
utsättningarna för en ändamålsenlig utbyggnadstakt av lokalbeståndet.  

 Att utvärdera vilka personella resurser som krävs för en ändamålsenlig lokalförsörj-
ningsprocess.  

 Att formalisera lokalplaneringsgrupperna. 

 
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas:  

 Att tydligare koppla lokalförsörjningsbehoven till den demografiska prognosen.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Demografiska förändringar ställer krav på omställning, utveckling och tillgänglighet till kommu-
nala tjänster i en kommun. Den demografiska sammansättningen i Sverige innebär den näst-
kommande 10-årsperioden att antalet äldre och antalet yngre ökar i en högre utsträckning än 
andra åldersgrupper. Det innebär ökade behov av verksamhetslokaler inom äldreomsorgen 
samt barn- och utbildningsverksamheter.  
 
Ystads kommun står inför en expansiv fas. Kommunens har som målsättning att växa med en 
procent årligen. Kommunen har dock de senaste året utvecklats i en mycket högre takt än så, 
cirka 1,6 procent 2017. Kommunen förväntar sig att en hög takt även bibehålls åren som kom-
mer. Detta kommer att ställa stora krav på kommunen inom en rad områden. En expansiv fas 
kräver att det finns en framförhållning inom exploatering och planeringen av kommunens mark. 
Därtill krävs det att utbyggnad av bland annat VA-nätet samt tillgången till förskolor, grundsko-
lor, äldreboenden och LSS-boenden följer utvecklingen i en motsvarande takt.  
 
Sammantaget ställer denna expansion krav på framförhållning, planering, samverkan och pri-
oriteringar för att klara av att växa i en takt som motsvarar inflyttningen till kommunen. Reviso-
rerna har mot denna bakgrund beslutat att granska kommunens långsiktiga planering för den 
demografiska tillväxten.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig pla-
nering och samverkan för att möta den förväntade demografiska utvecklingen i kommunen.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Sker en tillräcklig analys av demografisk prognoser som ligger till grund för lokalför-
sörjningsplaner?  

 Sker planering och utbyggnad av lokaler med tillräcklig framförhållning utifrån förvän-
tade befolkningsförändringar?  

 Finns det en ändamålsenlig ansvarsfördelning och samverkan mellan kommunstyrel-
sen och berörda nämnder för att möta kommunens förväntade expansion? 

2.3. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden.  

2.4. Genomförande och avgränsningar 

Granskningen sker genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med 
kommundirektör, ekonomichef och förvaltningscheferna vid samhällsbyggnadsförvaltningen 
och socialförvaltningen, administrativ chef vid kultur och utbildningsförvaltningen samt VD för 
Ystadbostäder och Ystads Industrifastigheter. Granskningen är avgränsad till utbyggnad av 
skolor, äldreboenden, LSS-boenden och VA.  
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2.5. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller 
interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar 
praxis eller erkänd teoribildning.  
 
I denna granskning utgörs revisionskriterierna av kommunallagen samt kommunala mål och 
riktlinjer/anvisningar. 

2.5.1. Kommunallagen 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnder. 
Styrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i företag. Styrelsen 
skall enligt samma lagrum, uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens ut-
veckling och ekonomiska ställning.  

2.5.2. Reglementen m.m. 

2.5.2.1 Kommunstyrelsens reglemente 

Enligt reglemente (KF 2014-11-20 § 141) ska kommunstyrelsen genom dialog ge vägledning 
i frågor som rör strategisk inriktning, resursförbrukning, mål och ambitions- samt risknivå. Detta 
genom att ta erforderliga planerings-, samordnings- och uppföljningsinitiativ i samverkan med 
kommunens nämnder och bolag, vilket ska leda till att kommunkoncernens totala verksamhet 
blir ändamålsenlig och effektiv ur såväl verksamhetsmässigt som demokratiskt perspektiv. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för alla kommunala frågor av strategisk ka-
raktär. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägen-
heter och har ansvar för samordningen med kommunens bolag.  

2.5.2.2 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Enligt reglemente (KF 2014-11-20 § 141) ska samhällsbyggnadsnämnden med överenskom-
men kvalitet utföra sina uppdrag rörande bland annat planering, fastigheter och infrastruktur. 
Det ligger i nämndens uppgifter att förvalta och utveckla kommunens fastighets- och markbe-
stånd, uppgifter gällande byggnads- och anläggningsverksamhet samt exploateringsverksam-
het. Nämnden ansvarar också för den fysiska planeringen gällande detaljplanering, områdes-
bestämmelser, trafikplanering och fastighetsplanering.  

2.5.2.3 Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens reglementen 

Enligt nämndernas reglementen (KF 2014-11-20 § 141) har de ansvaret för att bedriva verk-
samheten inom sina respektive områden. Det framgår inte av nämndernas reglementen sär-
skilda arbetsuppgifter avseende lokalplanering.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Demografiska prognoser och lokalförsörjningsplanering 

3.1.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen beställer årligen en demografisk prognos från SCB. Den senaste tillgängliga 
prognosen genomfördes under mars 2018. Denna prognos sträcker sig fram till 2030 och avser 
kommunen som helhet. Det framgår ur 2017 års prognos att den också var nedbruten i geo-
grafiska områden. Prognosen omfattar totalt 16 geografiskt indelade områden i kommunen.  
 
De demografiska prognoserna är indelade i ett flertal åldersgrupper. Indelningen är baserad 
på åldersgrupper med betydande ekonomisk påverkan för kommunen. Den övergripande in-
delningen utgörs av åldersgrupperna för; förskola, förskoleklass, lågstadiet-, mellanstadiet-, 
och högstadiet för grundskolan, gymnasieskolan samt antalet pensionerade. Den sistnämnda 
är indelad i 65-79 år samt 80 år och upp. För de arbetsföra åldrarna är prognosen indelad i 25-
39 samt 40-64 års åldrar. Därtill finns prognosen indelad i ettårs-klasser för åldrarna 0-20 samt 
i femårsklasser för pensionärer.  
 
Till den demografiska prognosen hör en rapport med mer ingående data för utvecklingen. Rap-
porten lyfter såväl historisk data som framskrivningsprognosen med hjälp av överskådliga di-
agram och tabeller.  
 
Befolkningen i Ystads kommun förväntas enligt prognosen öka varje år fram till 2030. Enligt 
prognosen förväntas kommunen växa från 29 848 personer 2017 till 34 532 personer 2030. 
Ökningen åskådliggörs i diagram 3.1  nedan.  
 

 
Diagram 3.1 – Befolkningsprognos för kommunen 

 
Befolkningsökningen förväntas uppgå till ca 15,7 procent fram till 2030. Kommunen förväntas 
i genomsnitt växa med cirka 1,2 procent årligen.  
 
Den genomsnittliga ökningen är dock olika för olika åldersgrupper. I diagram 3.2 nedan fram-
går inom vilka åldersgrupper som befolkningen förväntas öka mest. Statistiken bygger på en 
jämförelse mellan antalet invånare per grupp 2030 i förhållande med 2017.  
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Diagram 3.2 – Procentuell ökning per åldersgrupp 

 
Det framgår av diagrammet ovan att den demografiska grupp som förväntas öka mest är invå-
nare över 80 år, 56 procent. I skolåldrarna förväntas invånarantalet öka med mellan 18 och 29 
procent. Orsaken till att den totala befolkningen inte ökar mer än 15,7 procent är att cirka halva 
befolkningen är mellan 40-79 år gamla. Dessa demografiska grupper förväntas öka med 5-7 
procent.  
 
Enligt samhällsbyggnadschefen arbetar samhällsbyggnadsnämnden utifrån samma befolk-
ningsprognos. Av de övergripande budgetanvisningarna framgår att nämnderna inte är tillåtna 
att använda andra bedömningar om den demografiska utvecklingen än den gemensamma. 
Vidare framgår att budgetprocessen per automatik inte beaktar volymförändringar baserat på 
demografiprognosen. Detta sker genom äskanden. Av budgetanvisningarna framgår att nämn-
derna ska redovisa den förväntade utvecklingen av respektive verksamhet kopplat till demo-
grafiska förändringar. I budgetförutsättningarna inkluderas dock beräkningar av demografiska 
förändringar.  

3.1.1.1 Samhällsbyggnadsnämnden 

Det framkommer av intervju att nämnden tillämpar den kommungemensamma prognosen. 
Denna upplevs dock inte fylla samtliga behov varför nämnden kompletterat med interna ar-
betsmaterial för att synliggöra hur demografin förändras i olika geografiska områden. Under 
2017 fick samhällsbyggnadschefen av kommunstyrelsen uppdraget att utarbeta riktlinjer för 
bostadsförsörjning för kommunen. Det framkommer av intervju att den befintliga prognosen 
inte upplevdes vara tillräcklig för att bedöma påverkan på bostadsförsörjningen. En extern 
konsult anlitades för att ta fram underlag för framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Av konsultrapporten framgår befolkningsutvecklingen inom kommunen uppdelad i ett flertal 
geografiska områden baserat på kommunens tätorter. Rapporten belyser däribland aspekter 
så som; 
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 Bostadsbeståndet 
 Nybyggnation 
 Bostadspriser 
 Bostadsplanering och bostadsbehovet 
 Behovet av specialbostäder (äldre, LSS och studenter) 

 
Det framgår av rapporten att kommunen har ett behov av cirka 2600 nya bostäder fram till 
2030. Det framgår vidare att kommunen har ett förhållandevist högt antal äldre samt att detta 
förväntas öka. Det finns enligt rapporten ett ökande behov av äldrebostäder samt LSS-boen-
den.  
 
Av intervju framgår att detta underlag är kopplat till befintlig och planerad detaljplanering av 
kommunens mark. En av kommunens viktigaste roller för bostadsförsörjning omfattar att ta 
fram detaljplaner för att möjliggöra bostadsbyggande. Kommunen har en uppdaterad vatten-
plan och anses av intervjuade vara väl förberedd för expansionen. Vattenplanen bygger i sig 
inte på den demografiska prognosen utan på utbyggnadsplanerna inom ramen för översikts- 
och detaljplanerna. Därtill inkluderar vattenplanen en VA-utbyggnadsplan för befintliga områ-
den. Det framförs vid intervju att VA-infrastrukturen är väl förberedd för ytterligare expansion 
av nya områden. 

3.1.1.2 Barn och utbildningsnämnden 

I samband med att samhällsbyggnadsnämnden beställde underlag för bostadsförsörjning be-
ställde barn och utbildningsnämnden en planeringsprognos för behovet av skolplatser. Be-
dömningarna på behovet av skolplatser baseras på utbyggnadsplanerna i kommunen samt 
befolkningsprognosen. Rapporten redogör för i vilka geografiska områden inom vilka befolk-
ningen förväntas öka och i vilken utsträckning samt vad befolkningsprognosen gör gällande 
för respektive område. De geografiska områdena som särskilt analyserats i rapporten är Ystad 
och Hedeskoga, Svarte, Sövestad, Stora Herrestad, Nybrostrand, Köpingebro, Glemmingebro 
och Löderup. Rapporten belyser hur omfattande det förväntade behovet av grundskoleplatser 
och förskoleplatser i respektive område är. Nedan är ett exempel ur rapporten på den förvän-
tade utvecklingen för Ystad och Hedeskoga.  
 

 
Diagram 3.3 – Exempel på förväntad utveckling av antal skolbarn och förskolebarn 
 

Det framgår av utdraget att det enligt befolkningsprognosen finns ett ökat behov av såväl plat-
ser på förskola som på grundskola. Baserat på den planerade utbyggnaden inom Ystads tätort 
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samt Hedeskoga kan fördelningen av antal unga inom kommunen antas vara högre i central-
orten. Motsvarande bedömning finns för samtliga geografiska områden.  

3.1.1.3 Socialnämnden 

Socialnämnden utarbetade 2017 en rapport avseende det långsiktiga behovet av lokaler och 
boenden. Behoven belyses över perioden 2017-2030. Rapporten belyser behovet av lokaler 
för verksamheterna funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, vård 
och omsorg samt hälsa och stöd. För respektive verksamhet beskrivs nuläget, förväntad de-
mografisk ökning samt framtida behov. Av rapporten framkommer bland annat: 
 

 Funktionsnedsättning och socialpsykiatri – Baserat på nettoökningen av individer 
med bostadsbehov kommer det krävas att bostäder byggs med två till tre års mellan-
rum. Storleken på boende bör bestämmas dels utifrån behoven hos de individer som 
ska flytta in dels utifrån ekonomiska aspekter så som stordriftsfördelar. Det framförs 
vidare att Ystads kommun är för liten för att tillgodose boenden för det breda spektra 
av behov som finns. Kommunen kommer därför att behöva komplettera sina boende-
former med externa placeringar. För daglig verksamhet/sysselsättning är behovet yt-
terligare en till två lokaler fram till 2030.  

 Individ- och familjeomsorgen – Organisationen är på väg att växa ur sina befintliga 
lokaler och det finns ett behov av större lokaler redan inom 2-3 års sikt. Detta gäller för 
såväl öppenvården som för familjerådgivningen. Likaså finns det ett stort behov av nya 
andrahandskontrakt för försörjning och enheten för nyanlända.  

 Vård och omsorg – Antalet äldre förväntas öka i en hög utsträckning vilket ställer krav 
på såväl verksamhetslokaler inom hemtjänsten som särskilda boenden. Inom hem-
tjänsten bedöms det finnas ett behov av personallokaler i centrala Ystad för fyra hem-
tjänstgrupper. Avseende särskilda boenden är en bedömning gjord av det totala beho-
vet av antalet lägenheter. 
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Avseende antalet nya lägenheter som behövs i särskilt boende uppgår beräkningen till 
136. Det bedöms att det kommer att krävas ytterligare tre särskilda boenden till 2030 
vilka vardera omfattar 54 lägenheter.  

 Hälsa och stöd – I takt med att antalet äldre ökar och därmed också behovet av hem-
tjänstinsatser samt platser på särskilt boende ökar också behovet av HSL-insatser 
(hälso- och sjukvårdslagen). Det bedöms finnas ett ökat behov av personallokaler för 
sjuksköterskor/distriktssköterskor och arbets- och fysioterapeuter. Det förväntade be-
hovet av ytterligare personal uppgår till cirka 15 årsarbetare. Det finns även behov av 
fler ändamålsenliga lokaler för korttids- och växelvårdsplatser. Nya lokaler behöver an-
passas för att inrymma nya tekniska hjälpmedel.  

3.1.1.4 Ystadbostäder och Ystads industrifastigheter 

Ystadbostäder tillämpar också utredningen för bostadsförsörjningen. Därtill har bolaget ge-
nomfört ytterligare en utredning med det övergripande syftet att kartlägga intresset för att hyra 
nyproducerade lägenheter i kommunen. Utredningen resulterade i en rapport i vilken aspekter 
som är av vikt för planeringen av nyproduktion av hyresbostäder lyfts. Exempelvis:  
 

 Hur många planerar att byta bostad inom de närmaste åren? 
 Hur många skulle vara intresserade av ett hyreskontrakt i nyproducerade lägenheter i 

ett specifikt område i kommunen? 
 Varför blir man intresserad av nämnda boende? 
 Varför blir man inte intresserad av nämnda boende? 
 Hur ser betalningsviljan ut för en lägenhet i nämnda boende?  

 
Rapporten baseras på en kundenkät där 500 personer har tillfrågats. Det framgår av rapporten 
att trivselfaktorn är hög inom Ystads kommun. Cirka 73 procent av tillfrågade boende i kom-
munen skulle stanna kvar inom kommunen vid en eventuell flytt. Vid en eventuell flytt skulle 
ca 80 procent av de tillfrågade flytta till eller inom Ystads tätort.  
 
Ystadbostäder baserar inte utbyggnaden på den demografiska prognosen utan förhåller sig till 
ägardirektivet. Detta säger att bolaget under innevarande mandatperiod i genomsnitt ska 
bygga minst 50 nya lägenheter per år.  

3.1.2. Bedömning 

Det fördelaktigt att samtliga verksamheter inom kommunens förvaltning arbetar utifrån en och 
samma demografiska prognos. Nämnderna tillämpar prognosen för att genomföra bedöm-
ningar av dess påverkan på lokalbehovet. I detta avseende kan barn- och utbildningsnämnden 
kan tydligare koppla den utarbetade demografiska analysen av de olika geografiska områdena 
till en behovsanalys av lokaler.   

3.2. Planering av utbyggnad i förhållande till förväntad befolkningsförändringar 

3.2.1. Iakttagelser 

Det framgår av intervjuer att kommunen står inför ett stort behov av att bygga nya verksam-
hetslokaler. Vidare framgår att det inom kommunen tidigare inte funnits ett behov av att bygga 
nya lokaler på grund av att det funnits vakanser inom det befintliga beståndet. Av denna an-
ledning inte funnits en tradition av att bygga nytt inom kommunen vilket också är varför ruti-
nerna kring att tidigt identifiera behov och initiera projekt inte är etablerade.  
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Det är uppfattningen vid intervjuerna att kommunen ligger efter i expansionen av lokaler i för-
hållande till den demografiska tillväxten i kommunen. Det är nämnderna som har ansvar för 
att bedöma lokalkapaciteten i förhållande till den demografiska utvecklingen.  
 
Det framkommer av intervju att detaljplaneringen anses vara tillräcklig för expansionen. Det 
finns i ett flertal detaljplaner utrymme för byggnation av såväl förskolor, skolor, särskilda boen-
den och LSS-boenden. Däremot anses det vara svårare att bedöma var i kommunen som 
utbyggnaden ska ske och framförallt för vilken omfattning lokaler ska dimensioneras. Detta blir 
särskilt tydligt gällande byggnation av skolor och förskolor där dessa ska tillgodose ett geogra-
fiskt område. Ett geografiskt område kan förändras i befolkningssammansättning i en snabbare 
takt än kommunens möjlighet att erbjuda skolplatser till samtliga i området. Detta ställer dels 
krav på hur omfattande markbehovet är inom ramen för detaljplaner samt på lokalernas ut-
formning.  
 
Kommunen tillämpar inte standardlokalprogram eller typfastigheter för utformning av nya loka-
ler.  
 
En viljeriktning att nya lokaler ska utformas på sådant sätt att de är lätta att förändra om förut-
sättningarna skulle ändras. Det ska vara enkelt att anpassa utformningen vid behov utan att 
det krävs förändringar avseende vatten, avlopp och andra strukturer i lokalens utformning. Det 
har tillika utvärderats om nybyggnationer kan göras med hjälp av andra aktörer inom det pri-
vata näringslivet samt Ystadbostäder. Exempelvis att Ystadbostäder bygger särskilda boen-
den samt att privata bolag bygger skolor som sedan kommunen hyr. Det har i utvärderingar av 
dessa alternativ framkommit att sådana lösningar troligtvis hade blivit dyrare. Likaså anses 
kommunen inte ha en tillräcklig helhetsbild av möjliga konsekvenser för att gå vidare med 
denna typ av alternativ.  

3.2.1.1 Barn och utbildningsnämnden och gymnasienämnden 

Det framkommer av intervju att barn- och utbildningsnämnden samt gymnasienämnden (vilka 
delar förvaltning) inte haft behov av att bygga ut skolorna tidigare för att det funnits utrymme 
för samtliga elever inom ramen för det befintliga lokalbeståndet. Under 2016 och 2017 föränd-
rades dock denna situation. 2017 var första året som nämnden behövde införa kösystem för 
skolvalen inom grundskolan. Likaså framkommer att det finns en risk att elever boende i Ystads 
kommun inte kommer att kunna gå på kommunens gymnasieskola på grund av platsbrist.  
 
Nämnden använder sig av tillfälliga lösningar för att reda ut de akuta lokalbehoven i form av 
paviljonger och andra alternativa lokaler. I detta avseende framkommer att Ystads industrifas-
tigheter varit nämnden behjälplig för att frigöra lokaler för barn- och utbildningsnämnden.  
 
Nämnden kommer att beställa en ny förskola för 120 barn. Därtill kommer nämnden att beställa 
en grundskola (F-6) för 350 elever. Både förskolan och grundskolan ligger på området Källan 
på området Surbrunnen i Ystads tätort. Entreprenadupphandling för dessa pågår vid gransk-
ningstillfället.  
 
Det har bildats en förvaltningsövergripande lokalgrupp där lokalbehov behandlas (läs mer un-
der 3.3). Inom denna grupp finns en framarbetad lokalförsörjningslista för lokalbehovet vilken 
sträcker sig tre år framåt i tiden. Det ingår tio projekt för nämnden i lokalförsörjningslistan. 
Denna täcker utöver barn- och utbildningsnämnden även gymnasienämndens och social-
nämndens behov. Denna lyfter utöver ansvarig nämnd också vilken verksamhet (skola/för-
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skola) som lokalbehovet avser, omfattningen av behovet samt tidsperspektiv för när lokalbe-
hovet ska vara klart. Av de tio projekt som omfattar barn- och utbildningsnämnden utgörs tre 
av paviljongbehov och ytterligare ett av mer akut behov. Två avser fritidsverksamheten och en 
avser så kallad uteförskola. Resterande lokalbehov är av mer långsiktig karaktär.  
 
Det framkommer av intervju att samhällsbyggnadsnämnden har bevakning på fyra områden 
med avseende på tomter tillräckliga för att bygga ut skolor. Dessa är i Svarte, Hedeskoga, 
Köpingebro samt en skola ”Källan” på området Surbrunnen vilken byggs ut för tillfället. Det 
genomfördes nyligen en tillbyggnad av förskolan i Svarte med beaktande av ett planlagt om-
råde som skulle exploateras av byggbolaget Midroc. Exploateringen av området drog ut på 
tiden och kommer inledas under 2018 med enbostadshus. I samband med att fristående för-
skolor lagt ner verksamheten i området samt att åldersstrukturen förändrats har det uppstått 
en problematik i att förskolan samt en befintlig skola som skulle tillgodose området redan har 
blivit fullbelagd. Det finns därför troligtvis behov av ytterligare förskola i Svarte utan att det finns 
planlagd mark för behovet.  
 
Det framkommer vidare vid intervju att det anses vara möjligt att få fram tillräckliga lokaler även 
på kort sikt. Den huvudsakliga risken är att det inte finns en tillräcklig organisation för att lösa 
utbyggnadsplanerna.  
 
Det framgår av nämndens internkontrollplan att lokalförsörjningen är ett av kontrollmålen som 
ska följas upp under 2018. Kontrollmomentet är att lokalförsörjningen ska planeras i god tid för 
framtida behov av platser i förskola och skola. Kontrollmomentet ska följas upp genom regel-
bundna avstämningar med samhällsbyggnadsnämnden, plan- och bygg samt GIS och mäten-
heten.  

3.2.1.2 Socialnämnden 

Det framkommer av intervju att lokalbehovet för särskilda boenden och LSS-boenden för till-
fället är ansträngt inom nämnden. Nämnden kommer att införa ett kösystem för plats på särskilt 
boende. Nämnden hade nyligen 50 boendebeslut som de inte kunde verkställa direkt. Vid in-
tervjutillfället hade dessa minskat till cirka 25 än ej verkställda boendebeslut. Det framkommer 
att nämnden inte förväntat sig att behovet av särskilda boenden skulle öka i den takt som det 
nu gör. Enligt nämndens prognoser skulle detta inte inträffa förrän 2020-21. Nämnden har 
bland annat löst boendebehovet genom att öppna tidigare stängda avdelningar på boenden. 
Detta är avdelningar som tidigare varit stängda på grund av övertalighet i lokalbeståndet.  
 
Avseende LSS-bostäder har nämnden vid tillfället för intervju cirka 20 icke verkställda beslut. 
Nämnden har fått vitesförelägganden från förvaltningsrätten för att nämnden inte verkställt bo-
endebeslut. Nämnden förväntar sig att det kommer att bli fler vitesföreläggande. Det finns 3-4 
ytterligare beslut som kommer att prövas av förvaltningsrätten inom kort. Nämnden har istället 
försökt tillgodose behoven genom att öka mängden insatser.  
 
Socialnämnden tillämpar samma lokalförsörjningslista som barn- och utbildningsnämnden 
inom ramen för den förvaltningsövergripande lokalgruppen för att åskådliggöra vilka behov 
som finns. Det framgår av lokalförsörjningslistan att det finns planer för ett LSS-boende (Ös-
tersjömusslan) för 12 personer vilket förväntas stå klart i september 2018. Därtill framgår det 
av lokalförsörjningslistan att det finns ytterligare ett behov av ”små lägenheter att koppla på 
befintliga boenden” med önskemål om färdigställande snarast. Det framgår av såväl intervju 
som lokalförsörjningslistan att det finns planer på minst ett nytt service- eller gruppboende. 
Detta/dessa förväntas stå färdiga någon gång mellan 2020 och 2022.  
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3.2.2. Bedömning  

Bedömningen är att den demografiska tillväxten i kommunen för tillfället överstiger expans-
ionstakten i lokalförsörjningen. Kommunstyrelsen och nämnderna agerar för tillfället reaktivt 
och kortsiktig för att lösa akuta lokalförsörjningsbehov. Detta blir särskilt tydligt för socialnämn-
den som i dagsläget inte har möjligheten att verkställa boendebeslut på grund av otillräckliga 
lokaler. Likaså är barn- och utbildningsnämndens växande behov av tillfälliga lokallösningar 
så som paviljonger är en indikation på ett reaktivt förhållningssätt till lokalbehovet. I det kort-
siktiga perspektivet är detta nödvändigt. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 
behöver säkerställa att det finns långsiktiga och konkreta planer för att säkerställa att lokalför-
sörjningen motsvarar förväntade ökningen av antalet barn och unga respektive äldre.  

3.3. Ansvarsfördelning och samverkan för expansion 

3.3.1. Iakttagelser 

Det har inom kommunen bildats två styrgrupper för att öka samverkan i lokalförsörjningspro-
cessen. Dels har en kortsiktig lokalförsörjningsgrupp bildats med syftet att samordna och ge-
mensamt diskutera lokalbehoven, dels har det bildats en strategisk grupp med långsiktig hori-
sont.  
 
Initiativet till den kortsiktiga lokalförsörjningsgruppen har tagits på förvaltningsnivå. Gruppen 
arbetar med att tillgodose lokalbehov på 1-3 års sikt. Målsättningen är att vara varandra be-
hjälpliga samt att gemensamt hitta lokallösningar. Ett av samverkansgruppens huvudsakliga 
verktyg är den lokalförsörjningslista som tydliggör respektive nämnds lokalbehov. Gruppen 
består av:  
 

 Administrativa chefen för kultur- och utbildningsförvaltningen (sammankallande) 
 Samtliga avdelningschefer på kultur och utbildningsförvaltningen 
 Förvaltningskoordinatorn för kultur och utbildningsförvaltningen 
 Verksamhetscheferna för socialförvaltningens tre verksamhetsområden  
 Fastighetschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Planchefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen  
 Bygglovschefen vid samhällsbyggnadsförvaltningen 
 VD för Ystads industrifastigheter och Ystadbostäder.  

 
Gruppen inrättades vid årsskiftet 2017/18 och träffas månatligen. Inom gruppen behandlas 
bland annat lokalförsörjningslistan för nämndernas behov över en treårsperiod. Det framgår 
att gruppen fungerar väl och att det finns en vilja hos samtliga parter att vara varandra behjälp-
liga för att gemensamt tillgodose varandras lokalbehov i den mån det är möjligt.  
 
Lokalförsörjningsgruppen har inte formaliserats utan bygger på deltagarnas vilja om att sam-
arbeta över förvaltningsgränseran. Gruppen har inga mandat utöver vad som ingår i respektive 
tjänstemans arbetsbeskrivning. Förslag som utarbetas av gruppen ska följa ordinarie besluts-
gång.  
 
Därutöver har det också inrättats en strategisk långsiktig planering som ska vara en del i kom-
munledningsgruppens fokusområden. Kommunledningsgruppen består av förvaltningsche-
ferna samt kommundirektör, personalchef och ekonomichef. Målsättningen för denna grupp är 
att diskutera och verka för en tillräcklig långsiktig lokalförsörjning. Tidshorisonten för denna 
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grupp är 3-10 år kopplat till kommunens översiktsplan. Det framgår att gruppen vid intervjutill-
fället ännu inte specifikt har fokuserat på långsiktiga lokalförsörjningsfrågor som en del i grup-
pens strategiska arbete.  
 
Den huvudsakliga risken för att verksamheterna inte kommer att kunna klara av lokalförsörj-
ningen är att det inte finns en tillräcklig organisation. Det framgår att det inom fackförvaltning-
arna inte anses finns en nödvändig kompetens för att driva lokalförsörjningsprocesser. I detta 
avseende förlitar sig nämnderna till stor utsträckning på samhällsbyggnadsförvaltningen. Det 
framgår vidare att samhällsbyggnadsförvaltningen inte har särskilda resurser för att tillgodose 
detta behov. Det finns en vilja inom samhällsbyggnadsförvaltningen att vara andra förvalt-
ningar behjälplig men detta sker i mån av de personella resurser som finns att tillgå. Det finns 
inom kommunen inte finns en lokalförsörjningsstrateg. I dagsläget vilar detta ansvar på fastig-
hetschefen. Det framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av en lokalförsörj-
ningsstrateg och i budgetprocessen har det äskats pengar för anställning. Likaså utbildnings-
nämnden har äskat ytterligare medel för att anställa en funktion från maj med uppdraget att 
fokusera på lokalförsörjningsfrågor.  
 
Av intervju framkommer vidare att det upplevs finnas problematiska moment för lokalförsörj-
ningen i kommunens investeringsprocess. Den nu gällande investeringsprocessen beslutades 
2011. Enligt investeringsprocessen syftar denna till att optimera nyttan av de fysiska investe-
ringarna. Det framgår av investeringsprocessen att det för samtliga investeringar ska upprättas 
en preliminär kostnadsberäkning. Denna beräkning ska gälla för samtliga kostnader och mål-
sättningen är att denna ska gälla för hela projektets gång. Samtliga utredningar inom ramen 
för investeringsprocessen ansvarar den beställande nämnden för. Detta omfattar att genom-
föra behovsbedömning, utformningen av lokalerna samt att genomföra en kostnadsbedöm-
ning. Facknämnderna anses inte har organisatoriska resurser för att genomföra utredningar 
som ska inleda investeringsprocessen. Likaså saknas den erforderliga kompetensen för att 
genomföra utredningar med tillräcklig kvalitet. Det anses inte finnas utrymme i nämndernas 
budget för att anlita extern hjälp för att utarbeta förslag till investeringsprocessen. Sådana ex-
terna resurser måste därför i dagsläget inrymmas i respektive nämnds budgetram. Det påtalas 
att det finns en risk att undermåliga utredningar kan leda till såväl fördyringar som förseningar 
i investeringsprocessen.   
 
Detta exemplifieras med investeringen i ny förskola och skola (Källan) på området Surbrunnen. 
Barn- och utbildningsnämnden hade för investeringen genomfört en bedömning av kostna-
derna baserat på omfattningen av marken och behovet. Nämnden tog hjälp av en extern kon-
sult som uppskattade kostnaderna till 127 mnkr. Nämnden äskade pengar för detta belopp och 
investeringen beslutades om i enlighet med investeringsprocessen. När ärendet överlämna-
des till samhällsbyggnadsförvaltningen framkom att investeringen inte tog höjd för ett flertal 
aspekter samt att priset bedömdes vara för lågt. Bland annat omfattade beställningen en skola 
för fler barn än vad som rymdes inom tomtens storlek samt att tidsplanen för genomförandet 
var för kort. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattade vidare att investeringen för den illu-
strerade programhandlingen som medföljde beställningen skulle uppgå till cirka 250 mnkr, 
nästan dubbelt så mycket som den initiala kalkylen. Detta föranledde att beslutet om skolan 
krävde ny beredning. Denna process innebar att byggnationen försenades.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är fackförvaltningarna behjälpliga i den mån som är möjligt. 
Det framförs dock att det inom samhällsbyggnadsförvaltningen inte heller finns resurser för att 
ta över ansvaret för investeringskalkylering.  
 
Investeringsprocessen omarbetas vid tillfället för granskningen. Det framgår av intervju att pro-
blematiken kring utredningar för nya investeringar kommer att ses över.  
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Därtill står kommunens fastigheter inför ett stort underhållsbehov. Det upplevs som att det 
finns en risk att det nuvarande eftersatta underhållet kan riskera att leda till att lokaler blir 
obrukbara. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort analyser för omfattningen av underhålls-
behovet. Denna uppskattning uppgår till cirka 180 mnkr. Den nuvarande budgetnivån anses 
inte vara tillräcklig för att upprätthålla underhållsnivån för fastighetsbeståndet.  

3.3.2. Bedömning 

Samarbetet över förvaltningsgränserna har ökat sedan årsskiftet i form av nyinrättade samver-
kansforum vilket är positivt. Dessa fanns dock inte på plats under 2017. Samverkansformerna 
kan dock med fördel formaliseras och ges förutsättningar att effektivt kunna arbeta med lokal-
försörjningsprocessen. Det framgår i detta avseende från flertalet intervjuer att det finns en 
efterfrågan av en lokalförsörjningsstrateg.  
 
Bedömningen är vidare att det finns otydligheter i ansvarsfördelningen mellan facknämnderna 
samt kommunstyrelsen. Det finns brister i den nuvarande lokalförsörjningsprocessen vilka för-
svårar möjligheten att effektivt genomföra investeringar. Kommunstyrelsen bär en viktig roll i 
detta avseende. Det saknas förutsättningarna inom ramen för investeringsprocessen att sä-
kerställa att de initiala skedena fungerar effektivt. Detta är en betydande risk för upprätthållan-
det av den nödvändiga takten av lokalförsörjningen. Kommunstyrelsen behöver adressera 
denna problematik i syfte att säkerställa en ändamålsenlig investeringsprocess.  
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4. Sammanfattande bedömning 

 
Den sammanfattande bedömningen är att lokalutbyggnaden inte motsvarar den demografiska 
tillväxttakten inom kommunen. Den nuvarande investeringsprocessen är inte heller utformad 
på sådant sätt att den säkerställer utbyggnad av lokaler i nödvändig takt. Därtill har samverkan 
mellan kommunstyrelsen samt facknämnderna inte varit tillräcklig under 2017. Det är en svag-
het för lokalförsörjningsprocessen att det inte finns en funktion med särskilt ansvar för sam-
manhållningen av lokalplaneringen mot bakgrund av kommunens höga expansionstakt.  
 

Revisionsfråga Svar 

Sker en tillräcklig analys av demografisk 
prognoser som ligger till grund för lokal-
försörjningsplaner?  

Delvis. Det genomförs demografiska prognoser ned-
brutna i åldersgrupper vilka används för planeringen 
av verksamheterna. Barn- och utbildningsnämnden 
har inte på samma sätt som socialnämnden brutit ner 
dessa till konkreta lokalbehov.  
 

Sker planering och utbyggnad av lokaler 
med tillräcklig framförhållning utifrån för-
väntade befolkningsförändringar?  

Nej. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämn-
den arbetar för tillfället reaktivt för att säkerställa verk-
samhetslokaler. Den demografiska tillväxten har över-
stigit nämndernas lokalberedskap.  
 

Finns det en ändamålsenlig ansvarsför-
delning och samverkan mellan kommun-
styrelsen och berörda nämnder för att 
möta kommunens förväntade expansion? 

Nej. Det finns inte en ändamålsenliga samverkan för 
att säkerställa att lokalexpansionen överensstämmer 
med den demografiska tillväxten. Under 2018 har det 
tillkommit samverkansforum för att såväl kortsiktigt 
som långsiktigt arbeta med lokalplaneringen. Det finns 
ingen kommungemensam resurs med sammanhål-
lande ansvar för lokalförsörjningsprocessen.  
 

4.1. Rekommendationer: 

Kommunstyrelsen rekommenderas:   
 

 Att säkerställa att det inom ramen för investeringsprocessen finns de nödvändiga för-
utsättningarna för en ändamålsenlig utbyggnadstakt av lokalbeståndet.  

 Att utvärdera vilka personella resurser som krävs för en ändamålsenlig lokalförsörj-
ningsprocess.  

 Att formalisera lokalplaneringsgrupperna. 

 
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas:  

 Att tydligare koppla lokalförsörjningsbehoven till den demografiska prognosen.  

 
Ystad den 4 april 2018 
 
 
Linus Aldefors   Malin Lundberg 
Verksamhetsrevisor, EY   Verksamhetsevisor, EY 
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Bilaga 1: Intervjuförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner 
 
 Kommundirektör – Jonas Rosenkvist 
 Ekonomichef – Petter Skoglund 
 Samhällsbyggnadschef – Sofia Öreberg 
 VD Ystadbostäder och Ystads industrifastigheter – Fredrik Millertson 
 Administrativ chef, kultur och utbildningsförvaltningen – Stefan Ahlbäck 
 Socialchef – Dan Kjellsson 
 
 

Dokumentation 

 Kommunstyrelsens reglemente 
 Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
 Socialnämndens reglemente 
 Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
 Befolkningsprognos för Ystads kommun 2017-2030 
 Befolkningsprognos för Ystads kommun 2018-2030 
 Statistikunderlag inför framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ystads kommun 
 Planeringsprognos och utbildningsplatser Ystads kommun 
 Ystads kommuns vattenplan  
 Övergripande anvisningar inför upprättande av årsbudget 
 Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 
 Lokalförsörjning 1-3 år – Planeringsdokument 
 Långsiktigt behov av lokaler och boenden 2017-30 – Socialnämnden 
 Framtidsanalys för social omsorg fram till 2030 
 Nybyggnationsstudie för Ystadbostäder  

 

 
 


