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Yttrande över granskningsrapport av kommunens långsiktiga 
planering för den demografiska tillväxten

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
yttrande.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport av kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten Hid SAM 
2018.1219
Granskning av kommunens långsiktiga planering för den demografiska, Hid SAM 2018.1218
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 7 maj 2018

Sammanfattning av ärendet
Ystads revision har låtit EY granska kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten. 
Rapporten har skickats på remiss till berörda nämnder, dit samhällsbyggnadsnämnden hör.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås yttra sig enligt nedan gällande revisionens granskningsrapport.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande:
I granskningsrapporten anges att samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för de fördjupade demografiska 
prognoser på geografisk indelning som samhällsbyggnadsförvaltningen gjort. Det var dock på uppdrag av 
kommunstyrelsen, som samhällsbyggnadschefen ansvarar för arbetet att ta fram riktlinjer för bostads-
försörjning och det var som en del av det uppdraget som samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten 
2017 lät göra fördjupade prognoser med geografisk indelning. Som en del i att bistå kultur- och 
utbildningsförvaltningen med förståelse av den demografiska utvecklingen i olika stadsdelar och därmed 
framtida barnantal i olika skolor och förskolor gjorde samhällsbyggnadsförvaltningen en serie GIS-
analyser sommaren 2016, baserade på SCB-statistik. 

Förvaltningen håller med i revisionens bedömning att gällande investeringsprocess innebär en utmaning 
eftersom den inte stödjer att nödvändiga utredningar inför budgetäskanden kan göras med investerings-
medel. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget rymmer inte resurser för att bistå kommunens olika 
förvaltningar med beställarkompetens avseende nya fastighetsprojekt så som t ex programhandlingar och 
kalkyler för genomtänkta lokalinvesteringar.
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Förvaltningen håller fullt ut med om revisionens bedömning att personella resurser krävs för en 
ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. På grund av att kommunen hittills relativt sällan har byggt nya 
verksamhetslokaler saknas än en hel del rutiner för effektiva processer och samverkansformer, även om 
vi inom kommunen är på väg att skapa en del av dessa. För att göra rimliga budgetäskanden och 
kvalificerat precisera behov på sikt krävs både omvärldsanalys och samarbeten mellan de ansvariga 
nämnderna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill betona att kompetensen och viljan att bistå de andra förvaltningarna i 
arbetet att ta fram det underlag som krävs för att få en tydlig bild av behov, förslag för att möta dessa 
behov och de underlag som krävs för budgetbeslut finns, men att personella, praktiska och finansiella 
resurser saknas.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun har gett EY i uppdrag att granska den långsiktiga 
planeringen för den demografiska tillväxten. Den sammanfattande bedömningen är att lokalutbyggnaden 
inte motsvarar den demografiska tillväxttakten i kommunen. Se vidare i sidan 2 i EYs rapport för 
sammanfattning av granskningen. 

EY har gjort iakttagelser som berör samhällsbyggnadsnämndens ansvar men lämnar endast 
rekommendationer till kommunstyrelsen respektive till barn- och utbildningsnämnden.

Finansiering
Ärendet påverkar endast indirekt ekonomiska frågor.

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

Detta ärende är endast ett yttrande över en granskningsrapport.

Administration och utveckling

Sofia Öreberg
Förvaltningschef Samhällsbyggnad
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