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Svar på granskning av kommunens långsiktiga planering för den 
demografiska tillväten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besvara revisionens granskning av 
kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Genomförd granskning av kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten 2018-04-13
Granskning av kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten 2018-04-13

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun har gett EY i uppdrag att granska den långsiktiga 
planeringen för den demografiska tillväxten. Med anledning av den genomförda granskningen 
rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:

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

- utvärdera vilka personella resurser som krävs för en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess.
- formalisera lokalplaneringsgrupperna.

Förvaltningens bedömning är att investeringsprocessen ska ses över, att behovet av personella resurser är 
utrett och att lokalplaneringsgrupperna fungerar väl men kan formaliseras.

Barn berörs inte av ärendet eftersom det är frågan om ett yttrande på en av revisionen genomförd 
granskning.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun har gett EY i uppdrag att granska den långsiktiga 
planeringen för den demografiska tillväxten. Med anledning av den genomförda granskningen 
rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:

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

- utvärdera vilka personella resurser som krävs för en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess.
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- formalisera lokalplaneringsgrupperna.

Svar på revisorernas rekommendationer

 Investeringsprocessen
Investeringsprocessen behöver ses över och är en viktig beståndsdel för att lokalförsörjningsbehovet ska 
tillgodoses. En utvärdering av de nuvarande riktlinjerna påbörjades under 2017 men kunde av praktiska 
skäl inte slutföras. Arbetet har tagits upp på nytt med målsättningen att ett förslag till reviderade riktlinjer 
ska kunna färdigställas under hösten 2018.

 Behovet av personella resurser
Behovet av personella resurser är genomlyst och bedömningen är att en för förvaltningarna gemensam 
lokalstrateg är nödvändig för att bland annat dels kunna hålla ihop arbetet med lokalförsörjningsbehovet, 
dels ha den övergripande bilden av behovet. I den tidigare gjorda fastighetsutredningen 
rekommenderades också att en sådan funktion tillsätts. Dock saknas för närvarande ekonomiska medel 
för en sådan resurs.
 

 Formalisera lokalplaneringsgrupperna
Bedömningen är att lokalplaneringsgrupperna fungerar väl. Arbetet kan formaliseras på så sätt att det i en 
uppdragsbeskrivning framgår vilka som ingår i grupperna samt vilket uppdrag och ansvar de har i 
förhållande till förvaltningarna.

Finansiering
Ärendet medför inga kostnader.

Checklista
Kryssar tjänstemannen i Ja, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag

Är ärendet samverkat enligt FAS? ☐ ☒ ☐ Förhandling

Berör ärendet äldre? ☐ ☒ ☐ Yttrande från Pensionärsrådet

Berör ärendet personer med
funktionsnedsättning? ☐ ☒ ☐ Yttrande från Tillgänglighetsrådet 

Berör ärendet barn och unga? ☐ ☒  Om Nej, motivera Barnchecklistan

Kansliavdelningen

Cornelia Englén
Kanslichef

Beslut skickas till:
Revisionen


