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Ystads kommun har fokus på hållbarhetsfrågor och ett av kommunens sju 
övergripande mål är att Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån 
miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet.
Miljöprogrammet, som gäller under perioden 2014-2020, anger inriktningen för 
miljöarbetet, både i kommunen som geografiskt område och för kommunens 
verksamheter och kommunala bolag. Programmet innehåller ett övergripande mål 
och fem strategiska mål. Handlingsplaner för att uppnå målen har tagits fram och 
beslutats av respektive nämnd och styrelse. 
Det folkhälsopolitiska programmet, som gäller 2013-2018, har sex särskilt 
prioriterade mål. Programmet visar var kommunen står i sina prioriteringar och 
hur kommunen ska arbeta för att förverkliga visionen om en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen.
Hållbarhetsbokslut 2017 innehåller uppföljning av dessa båda program. För 
varje mål i de båda programmen redovisas en indikator som anger i vilket håll 
utvecklingen är på väg, bland annat baserad på pågående arbete och tillgänglig 
statistik. Goda exempel från verksamheterna lyfts fram för att visa på vad som 
görs inom olika områden för att uppnå målen.
Det är mycket glädjande att konstatera att kommunens verksamheter och bolag 
tagit stort ansvar för sina handlingsplaner och att många åtgärder genomförts 
under 2017.
Det är vår förhoppning att Hållbarhetsbokslut 2017 ska ge inspiration till och 
skapa engagemang för det viktiga fortsatta arbetet med att skapa ett hållbart 
Ystad.

 

På väg mot 
ett hållbart Ystad!
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Detta hållbarhetsbokslut är 2017 års uppföljning av hur väl vi i Ystads kom-
mun har lyckats i arbetet med att verkställa åtgärder, och nå de mål, som ställts 
upp i vårt Miljöprogram och i det Folkhälsopolitiska programmet. Ambitionen 
är hög vad gäller hållbarhetsarbetet och i kommunens målstyrning har det 
fastställts att verksamheten ska ske i linje med dessa två 
program. I den fördjupade översiktsplanen som kommu-
nen har antagit tecknas också en bild av det framtida håll-
bara Ystad, där vi känner verklig livskvalitet och samtidigt 
möjliggör för kommande generationer att tillgodose sina 
behov. Där har vi kommit till rätta med de lokala miljö-
utmaningarna och kommunens verksamheter ger heller 
inte upphov till klimatpåverkan, miljö- eller hälsoproblem 
utanför sina gränser. Ystads invånare, yngre som äldre, är 
friska och aktiva och känner sig delaktiga i kommunens 
hållbara utveckling. 
 Ystad kommer att fortsätta växa - det är både en 
uttalad ambition i kommunen och ett sannolikt förlopp. 
För att denna utveckling inte bara ska bestå av det kvan-
titativa i en ökad befolkning utan även i en tilltagande 
livskvalitet så krävs det att vi beaktar alla dimensioner i 
hållbarhetsutmaningen. Dessa dimensioner brukar benäm-
nas som den ekologiska, den sociala, och den ekonomiska. 
Den ekologiska hållbarheten handlar om planetens ekosys-

tem och artrikedom samt vikten av att ta hand om 
dessa så att de kan fortsätta att ge oss frisk luft, 

vatten, livsmedel, andra resurser såväl som 
rekreation och estetiska upplevelser. Denna 
dimension ger oss våra livsbetingelser och 
är en förutsättning för den mänskliga ci-
vilisationen. Den sociala dimensionen tar 
fasta på behovet av ”mjuka” värden som demokrati, rättvisa, 
mänskliga rättigheter och folkhälsa, vilka alla är nödvändiga 

för att skapa ett verkligt hållbart samhälle. Den ekonomiska 
dimensionen fokuserar i sin tur på hushållandet av resurser på 

lång sikt och värnandet om den lokala ekonomin. Alla tre delar i 
den hållbara utvecklingen är sammankopplade och måste vägas samman 

i planeringen för den kommun vi vill se år 2030. Följ med oss på vår resa mot 
det framtida hållbara Ystad!     

I Ystad jobbar vi tillsammans mot en hållbar framtid
Inom politik och kommunal organisation har frågor som rör miljö och folkhälsa vanligtvis hanterats separat inom
olika nämnder och förvaltningar. I Ystads kommun arbetar emellertid folkhälsostrategen, miljö- och klimatstrategen,
kommunekologen och energirådgivaren sida vid sida på avdelningen för hållbar utveckling. Sedan september 2017 
har avdelningen dessutom haft tillfällig förstärkning av två hållbarhetssamordnare. Avsikten med detta samarbete 
är att ta fasta på den nära relation som finns mellan människors välmående och deras livsmiljö. De faktorer i vårt 
samhälle som främjar hälsa, välbefinnande och livskvalitet är ofta överensstämmande med de som främjar miljömäs-
sig hållbarhet. På samma sätt kan också klimatförändringar, miljöförstörelse och föroreningar ha stor påverkan på 
folkhälsan. Att arbeta gemensamt med dessa frågeställningar innebär att det även blir lättare att hitta synergier där 
behov relaterade till både miljö och hälsa kan tillgodoses med en och samma satsning.

Ett bokslut som bara är en början.

Hur ser trenden ut?
Vid redovisningen av varje 
strategiskt miljö- och folkhälsomål 
i hållbarhetsbokslutet finns en 
indikator som anger åt vilket håll 
utvecklingen är på väg i Ystads 
kommun.

Regn - Utvecklingen är 
dessvärre på väg åt helt 
fel håll. Här måste vi 
bli mycket bättre!

Mulet - Trenden är 
något negativ. Vi 
behöver vända denna 
utveckling.

Växlande - Trenden 
är något positiv. Nu 
är det dags att lägga i 
nästa växel!

Sol - Utvecklingen 
ser mycket bra ut. Vi 
kommer av allt att 
döma nå våra mål.
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YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Befolkningens hälsa påverkas i positiv eller negativ bemärkelse av en mängd 
bestämningsfaktorer som på olika sätt, och på olika nivåer, samspelar med 
varandra. Folkhälsoarbete kännetecknas av att försöka påverka hälsans be-
stämningsfaktorer på en strukturell och övergripande nivå. Det finns två delar 
av folkhälsoarbetet; dels genom att försöka 
förebygga ett folkhälsoproblem genom att 
undvika de risker som finns. Ett annat sätt 
är att fokusera på att stärka det som redan 
är positivt och på så sätt undvika att ett 
folkhälsoproblem uppstår. Ett lyckat folk-
hälsoarbete kräver ett långsiktigt och uthål-
ligt förhållningssätt och består av insatser 
på flera nivåer i samhället. 
 Riksdagen antog 2003 det övergri-
pande nationella folkhälsomålet att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolk-
ningen. Målet och de tillhörande elva målområden är utgångspunkten för 
Ystads kommuns folkhälsoarbete och innefattar de viktigaste bestämningsfak-
torerna för hälsan, dels på en strukturell nivå, t ex inkomstfördelning, jäm-
likhet, demokrati och delaktighet, dels levnadsvanorna, t ex matvanor, fysisk 
aktivitet, alkohol, tobak.  
 Ystads kommun Folkhälsopolitiska program antogs av Kommunfull-
mäktige 2013 och folkhälsa är ett av de övergripande målen i kommunens 
styrmodell, formulerat som att ”Alla verksamheter ska arbeta utifrån miljöpro-
grammet och det Folkhälsopolitiska programmet”. I det folkhälsopolitiska 
programmet har sex (markerade i fet stil) av de elva nationella målområdena 
särskilt prioriterats.

Folkhälsoarbetet i Ystads kommun

En god 
folkhälsa 

är en viktig 
förutsättning för 
tillväxt, utveckling 
och välfärd.

1. Delaktighet och inflytande i samhället

2. Ekonomisk och social trygghet

3. Trygga och goda uppväxtvillkor

4. Hälsa i arbetslivet

5. Sunda och säkra miljöer och produkter

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7. Gott skydd mot smittspridning

8. Trygg och säker sexualitet

9. Fysisk aktivitet

10. Goda matvanor och säkra livsmedel

11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

Foto: Jenny Brandt
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YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Med folkhälsa avses befolkningens hälsotillstånd, både med hänsyn till nivå 
och fördelning. En god folkhälsa innebär alltså inte bara en god hälsa generellt 
i befolkningen, utan även att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper i 
samhället. På individnivå kan ohälsa ofta tyckas inträffa slumpartat, men på 
befolkningsnivå finns det tydliga samband med livsvillkor (exempelvis utbild-
ning, sysselsättning, ekonomi och boende) och levnadsvanor. Sambanden är 
komplexa och behöver ses i ett sammanhang. Ohälsa har sociala och ekono-
miska orsaker, men medför även sociala och ekonomiska konsekvenser. Folk-
hälsan i Sverige utvecklas i flera avseenden positivt och ur ett globalt perspek-
tiv är folkhälsan i Sverige också mycket god. Samtidigt är hälsan inte jämnt 
fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. 
 I detta bokslut redovisas de senaste siffrorna inom respektive målområ-
de. Vid indikatorerna visas om trenden är positiv, otydlig eller negativ jämfört 
med den föregående undersökning.Varje målområde har även en sammanväg-
ning av indikatorerna för att ge en samlad bild av åt vilket håll trenden pekar. 

Indikatorerna inom området Delaktighet och inflytande i Ystads kommun ser 
ut att utvecklas i en god riktning. Barn och unga har fått bättre kunskap om 
sina rättigheter, och allt fler inom denna grupp deltar i föreningslivet. Medbor-
garnas skattning av sin möjlighet att påverka och ta del av samhället har också 
förbättrats. 

Vad gäller trygga och goda uppväxtvillkor ser trenden ut att vara något nega-
tiv, speciellt i fråga om flickornas situation. Allt fler upplever att de är stressade 
av skolan och bland flickor i gymnasieåldern har de psykiska besvären tilltagit. 
Skolresultaten i Ystad har också försämrats något sedan föregående mätning. 
Dock ligger betygen fortfarande över det nationella snittet. 

De indikatorer som finns för sunda och säkra miljöer och produkter visar 
att upplevelsen av trygghet i skolan generellt är god, medan denna har för-
sämrats när det handlar om vägen till och från skolan. Även tilliten till andra 
människor se ut att försämras i gruppen barn och unga. Bland flickorna i Gy 2 
upplever mer än tre fjärdedelar att de ej har tillit till de flesta människor. 

All statistik under gott skydd mot smittspridning gäller för regionen och inte 
specifikt för Ystad. Den negativa trend som vi ser för detta målområde måste 
dock tas på allvar i alla kommuner och ges vikt vid planering av information 
kring smittspridning och vaccination. 

Andelen skolungdomar i Ystads kommun som regelbundet ägnar sig åt fysisk 
aktivitet ser sammantaget ut att vara relativt oförändrad, även om det finns 
vissa orosmoln. Bland ungdomar i gymnasieåldern minskar deltagandet i sko-
lidrotten, speciellt bland flickor, även om nivån fortfarande är långt över regi-
onsnittet. Fetman ser också ut att tillta något i samma åldersgrupp. Fler elever 
i åk 6 och åk 9 idrottar dock regelbundet jämfört med föregående mätning, 
vilket är mycket positivt.

Även vad gäller målområdet tobak, alkohol, narkotika, doping och spel ser vi 
i Ystad trender som går att utläsa också på nationell nivå. Bruket av alkohol 
bland unga minskar tydligt och färre dricker sig också berusade. Ystad går 
dock mot den nationella utvecklingen i fråga om snusning. I kommunen kan vi 
se en ökning i både åk 9 och Gy 2.

Går vi mot förbättrad folkhälsa?
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YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Trend och utveckling

Att känna sig delaktig i samhället och uppleva att man kan påverka sin vardag 
är inte bara en rättighet, utan även en mycket viktig del i en människas välmå-
ende. Samhällen med lågt valdeltagande där få människor känner mening i att 
engagera sig eller delta i föreningsliv har ofta undermålig folkhälsostatus.  Att 
öka människors delaktighet och inflytande i det samhälle de lever i är en av de 
mest väsentliga strategierna för att uppnå en god och jämlik hälsa. Särskild vikt 
och fokus bör läggas vid att främja social och kulturell delaktighet för socialt 
och ekonomiskt utsatta grupper, och vid att göra samhället tillgängligt för de 
med funktionsvariationer. Det är även väsentligt att arbeta för jämställdhet mel-
lan könen och att vid alla insatser ha med mångfaldsperspektivet.

Målområde 1:
Delaktighet och inflytande i samhället
Mål:
• Medborgarna upplever god delaktighet och goda möjligheter till inflytande
• Barn och unga har möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som rör dem
• Alla medborgare har jämställda och lika möjligheter att forma sina liv och delta i 

samhällsutvecklingen
• Ystadsbor i alla åldrar och med olika förutsättningar har möjlighet att delta i social 

gemenskap
• Medborgarna uppfattar den kommunala kulturverksamheten som en tillgänglig, 

angelägen och självklar del av deras vardag
• Ystads kommun är ett tillgängligt samhälle, vad det gäller bemötande, attityder och 

tillgängligheten i den yttre och inre miljön
 

Indikator År Resultat Trend Kommentar Källa

Kunskap om 
Barnkon-
ventionen

2016
(2012)

Flickor 
Åk 6: 57%  (49%) 
Åk 9: 45%  (23%)
Gy 2: 36%  (21%)
Pojkar
Åk 6: 62%  (43%) 
Åk 9: 44%  (21%)
Gy 2: 38%  (24%)

Andel som angett att de vet vilka rät-
tigheter de har enligt barnkonventionen 
i samtliga årskurser. I samtliga ålders-
grupper syns en tydlig förbättring.

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Delaktig-
hetsindex

2017 67% av maxpoäng.
Medelvärde för riket: 57%.

Ökning från föregående år då Ystad 
hade 57%, och rikets medel var 56%.

KKIK, Kommu-
nens kvalitet i 
korthet

Deltagit i 
förening/
klubb/or-
ganisation 
under det 
senaste året

2016
(2012)

Flickor
Åk 6: 80%  (65%)
Åk 9: 68%  (59%)
Gy 2: 46%  (55%)
Pojkar
Åk 6: 95%  (74%)
Åk 9: 74%  (67%)
Gy 2: 54%  (62%)

Deltagande i förening eller motsvaran-
de är generellt sett högre hos pojkar 
och sjunker med åldern. Deltagandet 
ökar i åk 6 och åk 9, men minskar i 
gymnasiet. 

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Antal med-
borgarför-
slag

2017 25 st 
(2016: 45 st, 2015: 40 st)

Antalet medborgarförslag har minskat 
påtagligt sedan året innan. Anledningen 
till detta bör analyseras vidare.

Kommunkansliet

Antal barn-
checklistor

2017 69 st 
(2016: 16 st, 2015: 2 st)

Användandet av barnchecklistor i kom-
munen har tagit fart sedan de infördes 
2015. Dessa checklistor innehåller frå-
gor om hur barn och ungas rättigheter 
enligt barnkonventionen beaktas.

Resp. förvaltning
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YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Foto: Jenny Brandt

Exempel på aktiviteter under 2017

Kulturcrew - Ung delaktighet
Under året har projektet Kulturcrew med fokus på ung delaktighet planerats 
och organiserats för ett första möte i januari 2018.  Syftet är att ge unga kom-
petens, ansvar och inflytande inom kulturområdet. Samtidigt ska fler unga i 
kommunen kunna ta del av kultur och ungas inflytande inom skola, kultursko-
la och på olika mötesplatser ska stärkas.  I Ystad ägs Kulturcrew av Kultursko-
lan och Ungdomens hus och riktar sig till ungdomar mellan 13-19 år som får 
utbildning i värdskap, teknik -och scenar-
bete, marknadsföring, planering och del-
aktighet. Kulturcrew är ett delregionalt 
samarbetsprojekt mellan Ystad, Simris-
hamn och Tomelilla kommuner, Region 
Skåne, Musik i Syd samt Riksteatern. 

Integrationsaktiviteter på Biblioteket
Ystads bibliotek har under ett års tid erbjudit språkcafé en gång i veckan 
med möjlighet att möta människor med olika språk och erfarenheter. Många 
kontakter har knutits mellan Ystads kommuninvånare, nyinflyttade och ny-
anlända. På våren föreläste en professor i mänskliga rättigheter under rubri-
ken ”Mänskliga rättigheter, asyl och migration”. Mångspråkslördagar med 
aktiviteter för barn och sagoläsning på två språk genomfördes. Under hösten 

provades med hjälp av tio volontärer bokcaféer, en studie-
cirkelform i liten grupp för att ytterligare 
stärka språkkunskaperna. Bibliotekets 
engagemang i integrationen syns även i 
2017 års topplistor genom att ”Svenska 
språket på arabiska” hamnade på 9:e plats 
på vuxenlistan över mest utlånade böcker 
och ”Pudlar och pommes”, som handlar 
om tre hundar som tvingas överge sin ö 
och fly över havet, toppade listan över mest 
utlånade barnböcker.
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YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Trend och utveckling

Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom folkhälsoarbetet . Trygga och 
goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungas hälsa och för folkhälsan 
på lång sikt. Centrala faktorer för barns och ungas hälsa är förhållanden i 
barnets familj, barnets relationer till vänner och till andra i barnets omgivning. 
Den psykiska ohälsan bland barn bör särskilt uppmärksammas liksom 
utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor.

Målområde 2:
Trygga och goda uppväxtvillkor
Mål:
• Alla barn har goda och trygga uppväxtvillkor 
• Barn och familjer erbjuds det stöd de upplever sig eller bedöms vara i behov av 
• All förskole- och grundskoleverksamhet, all skolbarnomsorg samt gymnasieskolan har 

en god arbets- och lärandemiljö. Barn, elever, personal och föräldrar känner trygghet 
och trivs i dessa verksamheter 

• Samverkan mellan för barnet och familjen viktiga aktörer fungerar väl 
• Barn och ungdomar i Ystads kommun har en god psykisk hälsa 
• Elever når de nationella kunskapsmålen 
 

Indikator År Resultat Trend Kommentar Källa

Barn i relativ 
ekonomisk 
utsatthet

2015 10% (2014: 11%) Relativ ekonomisk utsatthet - hur stor 
andel av barnen som lever i de hushåll 
med lägst inkomster i samhället. 
Svag positiv trend.

Barnombuds-
mannen

Barn i famil-
jer med låg 
inkomst-
standard

2015 5% (2014: 5%) Absolut ekonomisk utsatthet - hur stor 
andel av barnen som lever i hushåll 
där inkomsterna inte räcker till för att 
betala boende och de mest nödvändiga 
levnadsomkostnaderna.

Barnombuds-
mannen

Stressad av 
skolarbetet

2016
(2012)

Flickor
Åk 6: 22%  (13%)
Åk 9: 65%  (46%)
Gy 2: 72%  (62%)
Pojkar
Åk 6: 6%    (9%)
Åk 9: 39%  (28%)
Gy 2: 42%  (30%)

Andel som svarat att de känner sig 
”mycket” eller ”ganska mycket” stres-
sade av sitt skolarbete. Flickor anger i 
högre grad att de känner sig stressade 
än pojkar i samtliga årskurser.

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Arbetsro på 
lektionerna

2017 70% (2016 69%)

82% (2016 81%)

Andel av eleverna som instämmer helt 
eller till stor del i att ”Det är lugnt under 
lektionerna när vi arbetar”.

Andel av eleverna instämmer helt eller 
till stor del i påståendet ”Jag kan kon-
centrera mig på lektionerna”.
Svag positiv trend.

Ystads kom-
muns elevenkät, 
åk 2-9

Måluppfyl-
lelse och 
kun-
skapskrav

2017
(2016)

Åk 6: 69-100% 
(77-100%) 
Åk 9: 90-100%
(94-100%)
Gymnasiebehörighet: 88%
(92%)

Åk 6: Variation mellan skolor i målupp-
fyllelse per ämne 
Åk 9: Variation mellan skolor i andel 
elever som nått kunskapskrav per ämne
Statistiken innefattar inte svenska som 
andraspråk.
Ystad ligger även 2017 över rikssnittet 
på samtliga nyckeltal, men trenden över 
tid är att marginalen krymper.

Kultur och ut-
bildningsförvalt-
ningen (KoU)

Psykiska 
eller soma-
tiska besvär

2016
(2012)

Flickor
Åk 6: 35% (35%)
Åk 9: 52% (52%)
Gy 2: 72% (44%)
Pojkar
Åk 6: 19% (19%)
Åk 9: 29% (22%)
Gy 2: 27% (22%)

Andel som svarat att de haft minst två 
psykiska eller somatiska besvär mer än 
en gång i veckan det senaste halvåret. 
För åk 6 ses ingen skillnad mellan åren 
och inte heller hos flickor i åk 9, som 
dock ligger högt. Försämring har skett i 
gymnasiets åk 2, främst hos flickor där 
andelen ökat med 28 procentenheter.

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga
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YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Exempel på aktiviteter under 2017

Barn gör rätt om de kan
Under läsåret 2017 har implementeringen av Ross Greenes metod CPS fortsatt 
på skolorna i Ystad, bland annat med bildandet av s.k. kärngrupper där man 

utvecklar djupare kompetens. Det har även 
genomförts ett flertal utbildningsinsatser där 
rektorer, nyckelpersoner och all personal 
från Barn- och elevhälsan deltagit. Nyanställ-
da och vikarier har fått en grundläggande 
utbildning i Ross Greenes metod och det har 
även hållits fortbildning för all personal från 
förskoleklass till åk 9 gällande förhållnings-
sätt och värdegrund. 

Elevstödjare på Ystads Gymnasium
Under 2017 har 2 elevstödjare an-
ställts på Ystad Gymnasium och de 
ska finnas i verksamheten som en resurs 

till de elever som behöver socialt stöd. Elevstödjarna finns ute i skolans 
lokaler och är också delaktiga i projekt av social karaktär.

Mer stöd till föräldrar och barn
Som ett övergripande mål har socialnämnden slagit fast att behandlingsmålen 
i första hand ska uppnås genom öppenvårdsinsatser. De flesta föräldrar som 
behöver stöd i sitt föräldraskap erbjuds detta genom Norregatans familjeverk-
samhet. De erbjuder även råd och stöd där familjer kan få upp till fem samtal 
utan biståndsbeslut. Under 2017 har Norregatans familjeverksamhet utökats 
med totalt 3 tjänster. 

Under höstterminen har en COPE-
grupp arrangerats för föräldrar med 
barn mellan 3-11 år. Totalt har 17  
föräldrar deltagit och de är överlag 
mycket nöjda med kursen, och tycker 
att de lärt sig användbara strategier. 
Strategierna att uppmärksamma det 
positiva, att ge effektiva uppmaningar 
och att bortse från negativt beteende 
är de strategier som varit till störst 
hjälp enligt föräldrarna. Flertalet 
tycker också att barnets beteende har 
påverkats positivt. 

Under hösten 2017 har även BIFF (Barn I Föräldrarnas Fokus) 
startats upp. Detta är en gruppverksamhet som riktar sig till för-
äldrar med samarbetssvårigheter. Vid under 2017 har tre föräld-
rar deltagit. Under 2017 har även två grupper för barn i familjer 

med känslomässig sjukdom genomförts med totalt 10 barn. 

COPE, Community Parent 
Education Program, är en föräl-
dragrupp för den som behöver 
stöd och inspiration i sin föräld-
raroll. Man diskuterar utifrån 
korta filmsekvenser som belyser 
vardagsproblem. Utgångspunk-
ten är att föräldrarna är experter 
på sina barn och att dessa med 
egna erfarenheter, och med hjälp 
av andra föräldrar, kan hitta bra 
strategier som kan underlätta 
vardagen.

CPS står för Collaborative Pro-
blem Solving, vanligen översatt till 
Lösningsfokuserad Samarbetsme-
tod. Metoden är utvecklad av psy-
kiatern Ross Greene på Harvard 
Medical School, och är ett sätt att 
arbeta med barn och unga med 
problemskapande beteenden där 
den vägledande principen är att 
barn gör rätt om de kan. Förmåga, 
inte vilja, står i fokus och när barn 
har dessa beteenden är kraven 
troligen för höga och de har inte 
förmåga att leva upp till dem. 
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En offentlig organisation som Ystads kommun 
har ett brett uppdrag och möter medborgare som 
befinner sig i olika faser och situationer i livet. 
Ofta finns en avgränsning kring uppdraget och ett 
specifikt behov hos individen som kan bemö-
tas inom en förvaltning, men i en del fall kan 
problembilden vara mer komplex och behoven 
ligga inom olika förvaltningars uppdrag. För att 
minska risken för att barn och unga hamnar i 
dessa ”organisatoriska mellanrum” och öka för-
utsättningarna för att alla barn ska ha trygga och 
goda uppväxtvillkor finns BuSo, som sedan 2017 
är den operativa ledningsgruppen för samverkan 
gällande barn och unga.
 
     - Genom BuSo får vi ett helhetsperspektiv på 
målgruppen. Här kan avdelningschefer diskutera 
med utvecklingsledare inom psykiatrin och oss 
folkhälsostrateger och vi kan tillsammans komma 
fram till var en fråga hör hemma. Barn och unga 
ska inte behöva skickas runt mellan förvaltningar 
och verksamheter utan att någon riktigt vet vem 
som har huvudansvaret, menar Alexandra Hans-
son, som arbetar som folkhälsostrateg på kultur- 
och utbildningsförvaltningen i Ystads kommun.
     BuSo är i sig ingen ny företeelse, utan har fun-
nits som en samverkan mellan Barn och utbild-
ningsnämnden och Socialnämnden sedan 2005 
för att minska ”stuprörstänkandet”. Under 2016 
gjordes en omstrukturering och ett tydligt upp-
drag arbetades fram. För att få ett mer systema-
tiskt arbete tillsattes också fyra delmålsgrupper 
för att koordinera pågående samverkansarbete. 
     2015 fick Ystad möjlighet att tillsammans 
med Trelleborg, Klippan och Tomelilla delta i en 
utvecklingsprocess med fokus på strategisk sam-
verkan. Satsningen drevs av Region Skåne som ett 
led i arbetet med ungas inträde på arbetsmarkna-
den. För att ingå i satsningen ställdes krav på att 
kommunen skulle ha ett befintligt fall att arbeta 
med och ”öva samverkan” på. För Ystads del blev 
det skolfrånvaro, vilket är en gemensam utmaning 
för skolan och socialtjänsten. När det gäller så 
kallade "hemmasittare", d.v.s. elever som inte tar 
sig till skolan, har det i Ystad inte funnits någon 
tydlig definition av vem som har ansvaret.
     - Om det inte finns några missförhållanden 
i familjen har inte socialen rätt att gå in och ta 
med sig en elev. Inte heller skolorna anser sig ha 
mandat att tvinga eleven i fråga att komma till 
lektionen. Här måste vi hjälpa till och sätta upp 
ramar, så att rätt stöd och åtgärd kan sättas in i 
ett tidigt skede, säger Alexandra Hansson. 
     För att kartlägga orsakerna till skolfrånvaro 
genomfördes en workshop där det blev tydligt att 

Viktigt med helhetssyn på 
målgruppen barn och unga 

det i Ystad, precis som i andra kommuner, finns 
mängder av olika samverkansaktiviteter, kring 
många olika målgrupper. Samtidigt saknades en 
överblick eller struktur för alla dessa olika projekt 
och grupper. Ingen hade en helhetssyn och ingen 
ledde arbetet. Flera samverkansgrupper bestod 
av i stort sett samma 
människor utan 
inbördes samordning 
och många jobbade 
med samma frågor. 
Något som vare sig 
gynnar människor-
na som berörs eller 
bidrar till en effektiv 
resursanvändning.
     - Nu har vi fått 
en bättre organise-
ring och rett upp det 
"samverkanskaos" 
som har funnits. 
Grupperna har fått en tydligare tillhörighet och 
rapporterar regelbundet till delmålsgrupperna. 
Det är viktigt för att vi ska veta vad som är på 
gång i verksamheterna och vilka utmaningar som 
finns, säger Alexandra Hansson.  
     Samverkansstrukturen har under 2017 utveck-
lats till att omfatta en strategisk samverkansled-
ning med två tillhörande operativa ledningsgrup-
per. Förutom BuSo finns även en som är kopplad 
till kommunens integrationsarbete (BOSS). Under 
2017 har delmålsgrupperna bemannats och haft 
sina första möten. På dessa möten har delmålet 
tolkats och en lokal situationsbild skapats. Alla 
delmålsgrupper har tagit fram ett eller fler priori-
terade områden till 2018, med syftet att avgränsa 
arbetet och skapa en systematik i arbetet mot att 
nå delmålet. 

BuSo är den operativa samverkansledningen för barn och unga 
i Ystads kommun. BuSo ska ha en helhetssyn på målgruppen 
och ska leda, utvärdera och sprida resultaten av samverkan-
sinsatser. BuSo ska också identifiera systemfel och rapportera 
dessa till den strategiska samverkansledningen, StratSam. 
Under BuSo finns fyra delmålsgrupper som befinner sig nära 
verksamheterna och som koordinerar samverkansarbetet. 
De målområden som grupperna är formade utifrån är: Barn/
unga/föräldrar erbjuds det stöd de behöver för att barnet ska 
uppnå en god fysisk och psykisk hälsa; Barn och unga har en 
god förskole- och skolmiljö och en trygg fritid; Barn och unga 
har reellt inflytande i frågor som rör dem samt Barn och unga 
använder inte tobak, alkohol, narkotika eller andra droger.

Alexandra Hansson, folk-
hälsostrateg på kultur- och 
utbildningsförvaltningen.

BuSo och delmålsgrupperna
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Trend och utveckling

Det tredje målområdet handlar om hälsopåverkan från den yttre miljön, såsom 
luft, vatten och mark, samt den byggda omgivningen. Hur vi bor, vilken kvalitet 
det är på luften vi andas och hur våra produkter och livsmedel är framtagna - 
allt kan ha en effekt på vårt välmående. Luftföroreningar och buller påverkar 
såväl kroppslig hälsa, t.ex. luftvägar och hörsel, som mentalt välbefinnande. 
Vissa miljöer innebär också särskilda risker för personskador såsom trafiken, 
arbetsplatser, hem, skola och fritidsmiljö. Att skapa säkra miljöer kan handla 
om att genom planering av stad och bebyggelse skapa trygga miljöer och att ha 
en väl fungerande organisation för säkerhetsfrågor och krisledning.  

Målområde 3:
Sunda och säkra miljöer och produkter
Mål:
• Ystads kommun är en trygg och säker kommun 
• Ett folkhälsoperspektiv införlivas i Agenda 21 
• Ystads kommun informerar, planerar och arbetar aktivt för att skydda människor mot 

skadliga effekter av UV-strålning i den yttre miljön

Indikator År Resultat Trend Kommentar Källa

Låg tillit 2016
(2012)

Flickor
Åk 6: 49%  (42%)
Åk 9: 89%  (71%)
Gy 2: 76%  (69%)
Pojkar
Åk 6: 40%  (38%)
Åk 9: 53%  (53%)
Gy 2: 60%  (60%)

Tillit till andra är en viktig del av 
begreppet socialt kapital. Andelen 
barn och unga med låg tillit till andra 
människor ökar med stigande ålder och 
i de två högsta årskurserna uppger sex 
av tio pojkar och drygt sju av tio flickor 
att de inte litar på de flesta människor.

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Trygg på 
väg till/från 
skolan

2016
(2012)

Flickor
Åk 6: 71%  (78%)
Åk 9: 70% (84%)
Gy 2: 67% (81%)
Pojkar
Åk 6: 86%  (93%)
Åk 9: 87%  (92%)
Gy 2: 86%  (94%)

Jämfört med föregående undersökning 
har den upplevda tryggheten minskat i 
samtliga åldersgrupper.

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Råkat ut för 
en olycka 
som fått 
dig att söka 
sjukvård un-
der senaste 
året

2016
(2012)

Flickor
Åk 6: 37%  (35%)
Åk 9: 19%  (33%)
Gy 2: 21%  (29%)
Pojkar
Åk 6: 40%  (36%)
Åk 9: 35%  (38%)
Gy 2: 33%  (28%)

Överlag ingen tydlig trend även om 
tillbuden bland äldre flickor där sjuk-
vården involverats ser ut att ha minskat.

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Elevers 
upplevelse 
av trygghet i 
skolan, åk 9

2016 85% 
(medel i riket 83%)

Ny indikator, tidigare resultat saknas. KKiK, Kommu-
nens Kvalitet i 
Korthet
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Foto: Jenny Brandt

Exempel på aktiviteter under 2017
Cyklar ska prioriteras
Under slutet av 2017 har Samhällsbyggnadsnämnden godkänt den nya framar-
betade cykelplanen som bland annat syftar till att få fler att cykla genom att 
bygga ut vårt cykelvägnät, och skapa separerad cykelväg även utmed Re-
gementsgatan. Planen kommer att behandlas av kommunfullmäktige i början 
av 2018. På den tekniska avdelningen arbetar man redan efter en prioritering 
som ställer gång-cykel-kollektivtrafik före biltrafik, och förhoppningsvis kom-
mer cykelplanen att stärka denna ordning ytterligare. 

Nytt program för lekplatserna i kommunen
Under året påbörjades arbetet med Lekplatsprogrammet som syftar till att 
kartlägga dagens lekplatser och sätta upp mål för hur och var Ystads lekmil-
jöer ska vara. Främsta anledningen är att stärka folkhälsan och ge möjlighet 
till barns utveckling i attraktiva miljöer utomhus och nära familjers boende. 
Under kartläggningen har barn involverats genom frågor på listenApp och en-
kät till skolor/förskolor genom en digital karta på nätet där kommentarer var 
möjliga att koppla till viss plats.

Bostadsprojekt med mångfald av grönska
Arbetet pågår med utbyggnaden av gamla Dammhejdan, projektet Trädgårds-
staden, för att bygga innovativa bostäder med fokus på miljö, energi och 
grönska. Utbyggnaden innehåller tre parkdelar som tillsammans tillför ca 2 ha 
nya parker till Ystads innerstad. I parkerna sparas mycket befintlig grönska, 
och de kommer att få olika 
karaktär. Tanken är att de 
därför kommer att attrahe-
ra många olika önskemål 
ifråga om utemiljöer - en 
plats för varje människa. Hela stadsdelen ska fokusera på hållbarhet med 
”gröna punkter” som ska uppfyllas för godkänt bygglov.

Även i Nybrostrand 19:10 pågår en utbyggnad av nytt bostadsområde med ett 
grönt parkstråk i mitten som mynnar i mindre påverkad natur. Utbyggnaden 
innehåller stora parkdelar, pulkabacke och en stor lekplats som kommer att 
attrahera medborgare och locka till utevistelse.
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Den globala spridningen av smittsamma sjukdomar utgör idag ett allvarligt 
hot mot den globala folkhälsan. I jämförelse med många andra länder är 
situationen i Sverige vad gäller smittsamma sjukdomar emellertid god. Dock 
har förekomsten och spridningsrisken ökat under senare tid och fall och utbrott 
av exempelvis mässling har inträffat. På nationell nivå har vi också kunnat se 
en uppgång i fråga om HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar, samt av 
multiresistenta bakterier som är mycket svårbehandlade. 

Målområde 4:
Gott skydd mot smittspridning
Mål:
• Ett gott skydd mot infektionssjukdomar bibehålls genom vaccinatinon, information och 

smittspårning 
• Smittspridning från djur och livsmedel åtgärdas och undanröjs 
• Ystads kommun levererar ett gott vatten med hög kvalitet och med god leveranssäkerhet
• Spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar minskar och förebyggande insatser finns
• Alla barn har ett fullgott skydd enligt gällande vaccinationsprogram

Trend och utveckling

Indikator År Resultat Trend Kommentar Källa

Antal fall av 
campylo-
bakter i 
Skåne*

2016 1 438 st (2015: 1 269 st) En stadig uppgång av antalet fall sedan 
2008. Analys visar att det år 2016 fram-
förallt är antalet inhemska fall som ökat.

Smittskydd 
Skåne

Antal fall av 
HIV i Skåne*

2016 64 st - 38 män och 26 kvinnor 
(2015: 41 st, 27 män och 14 
kvinnor)

Det största antalet nydiagnostiserade 
på ett par decennier. 11 har troligtvis 
smittats i Sverige och 44 troligtvis 
utomlands. I resten av fallen saknas 
uppgift om trolig smittväg. 

Smittskydd 
Skåne

Antal fall av 
hepatit B i 
Skåne*

2016 Akut hepatit B:
9 st, 6 män och 3 kvinnor.
(2015: 10 st, 8 män och 2 
kvinnor)
Kronisk hepatit B
221 st (2015: 255 st) 

Den överväldigande majoriteten av 
kronisk hepatit B som anmälts 2016 har 
smittats som barn i länder där hepatit B 
fortfarande är vanligt. I Skåne finns inga 
nya akuta fall från människor som inji-
cerar droger. Sannolikt är detta mycket 
tack vare vaccinationsprogrammet och 
sprututbytesverksamheten i Skåne.

Smittskydd 
Skåne

Antal fall av 
klamydia i 
Skåne*

2016 4 368 st (2015: 4 750 st) Minskning med 8% från föregående år. Smittskydd 
Skåne

*Indikatorerna gäller för hela Skåne län, inte specifikt för Ystads kommun. 
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Exempel på aktiviteter under 2017
Vaccinationer till barn och nyanlända
Skolhälsovården följer det nationella vaccinationsprogrammet och majoriteten 
av vårdnadshavarna väljer att vaccinera sina barn. Nästan 99% av barnen vac-
cineras mot mässling, påssjuka och röda hund och i stort sett alla vaccinerades 
med påfyllnadsdos mot difteri, stelkramp och kikhosta. Under 2017 ökade 
antalet flickor som vaccinerades mot humant papillomvirus till 94%. Förutom 
detta fick några de kompletterande vacciner som de tidigare hade tackat nej 
till. 

Nyanlända har vaccinerats i enlighet med rikt-
linjer vilket innebär erbjudande om 
grundvaccinering för vissa medan andra 
endast har fått komplettering. De allra flesta tackar ja till 
erbjudna vacciner och förra året vaccinerades ett mycket 
stort antal elever. Samtliga nyanlända flickor mellan 11-18 
år har också erbjudits vaccin mot humant papillomvirus och 
nästan alla har tackat ja till detta. 

Förebyggande arbete mot sexuellt överförbara sjukdomar
I åk 5-6 har skolsköterska och kurator förebyggande samtal med 
elever i grupp gällande pubertet och då även berört frågan kring användande 
av kondom. Förebyggande insatser mot spridning av sexuellt överförbara sjuk-
domar bedrivs också på högstadieskolorna och Ystad Gymnasium där även 
kondomer finns lättillgängliga hos skolsköterskor och kuratorer. I samband 
med hälsobesök hos skolsköterskan i åk 7 och åk 1 på gymnasiet samtalar 
eleven enskilt med skolsköterskan om sexuellt överförbara sjukdomar. Arbete 
på gruppnivå sker under högstadietiden där besök på ungdomsmottagningen 
ingår. Under gymnasietiden ges undervisning inom ämnet och skolorna  har 
också samverkan med ungdomsmottagningen och andra organisationer. Ny-
anlända på språkintroduktionsprogrammet har haft stort fokus på sex och 
samlevnad under det gångna året.

Foto: Mostphotos.com
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Ett rörligt och fysiskt aktivt liv är en grundläggande del i att undvika sjukdom 
och ohälsa. Den fysiska aktiviteten kan minska risken för exempelvis hjärt-
kärlsjukdomar, diabetes, benskörhet och för vissa former av cancer. Ett rörligt 
liv kan också förebygga psykisk ohälsa och depression. Samhället behöver 
utformas så att vi undanröjer hinder för - och uppmuntrar till - aktiviteter och 
rörelse. Det måste vara lätt att välja ett fysiskt aktivt liv.

Målområde 5:
Ökad fysisk aktivitet
Mål:
• Samhället är utformat så att det ger förutsättningar för fysisk aktivitet  
• Alla medborgare har tillgång till attraktiva och säkra cykel- och gångbanor 
• För att säkerställa tillgången till attraktiva grönområden för alla medborgare verkar 

kommunen i linje med grönstrukturprogrammet i planerings- och exploateringsfrågor
• Äldre, långtidssjuka och funktionshindrade erbjuds aktivt möjligheter till motion och 

träning på sina egna villkor
• Barn och ungas förutsättningar att aktivera sig är goda

Trend och utveckling

Indikator År Resultat Trend Kommentar Källa

Fysisk ak-
tivitet minst 
60 min om 
dagen

2016
(2012)

Flickor 
Åk 6: 88%  (92%) 
Åk 9: 87%  (82%)
Gy 2: 80%  (83%)
Pojkar
Åk 6: 91%  (88%) 
Åk 9: 89%  (85%)
Gy 2: 80%  (83%)

Andelen pojkar och flickor som idrot-
tar eller rör på sig regelbundet minskar 
generellt med åldern och pojkar 
idrottar eller rör sig mer än flickor i alla 
årskurser. Andelen flickor som rör sig 
mindre än 60 minuter per dag har ökat 
i årskurs 6 och på gymnasiet jämfört 
med föregående undersökning.

Region Skå-
ne, Folkhäl-
soenkät barn 
och unga

Tränar 4 da-
gar i veckan

2016
(2012)

Flickor
Åk 6: 45%  (39%)
Åk 9: 37%  (33%)
Gy 2: 32%  (40%)
Pojkar
Åk 6: 48%  (42%)
Åk 9: 61%  (51%)
Gy 2: 47%  (45%)

Andelen pojkar och flickor som tränar 
fyra dagar i veckan har ökat mellan 
2012 och 2016 i alla åk förutom hos 
flickor i gymnasiets åk 2 där det 
minskat.

Region Skå-
ne, Folkhäl-
soenkät barn 
och unga

Deltar alltid/
nästan alltid 
på idrotten i 
skolan

2016
(2012)

Flickor
Åk 6: 96%  (98%)
Åk 9: 90%  (88%)
Gy 2: 70%  (82%)
Pojkar
Åk 6: 95%  (95%)
Åk 9: 92%  (91%)
Gy 2: 78%  (80%)

Elever i Ystad deltar i större utsträck-
ning på idrotten i skolan jämfört med 
regionen år 2016. Störst skillnad 
återfinns bland elever i gymnasiets 
åk 2 där flickor deltar i ca 21% större 
utsträckning och pojkar deltar i ca 19% 
större utsträckning än regionsnittet. I 
resterande årskurser deltar elever runt 
3 % mer än regionsnittet.

Region Skå-
ne, Folkhäl-
soenkät barn 
och unga

Övervikt 
och fetma

2016
(2012)

Övervikt
Flickor
Åk 6: 12%  (14%)
Åk 9: 14%  (8%)
Gy 2: 8%   (12%)
Pojkar
Åk 6: 22%  (19%)
Åk 9: 17%  (18%)
Gy 2: 17%  (13%)
Fetma
Flickor
Åk 6: 2%  (4%)
Åk 9: 3%  (4%)
Gy 2: 4%  (2%)
Pojkar
Åk 6: 1%  (1%)
Åk 9: 5%  (2%)
Gy 2: 7%  (6%)

Andel elever i Ystad med övervikt har 
mellan år 2012-2016 minskat hos flick-
or i åk 6 och gymnasiets åk 2 medan 
övervikten hos pojkar har ökat i sam-
ma årskurser. Jämfört med regionen 
ligger pojkar i åk 6 över regionsnittet 
på 15% övervikt.

Hos pojkar åk 9 samt pojkar och flick-
or i gymnasiets åk 2 ser vi att andelen 
som lider av fetma ökar mellan 2012 
och 2016. Andelen elever i åk 9 och 
gymnasiets åk 2 som lider av fetma är 
2016 högre i Ystad än i regionen.

Region Skå-
ne, Folkhäl-
soenkät barn 
och unga
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Exempel på aktiviteter under 2017

Fysisk aktivitet för äldre
Under 2017 har Ystads kommun har valt att satsa på dagverksamhet för 
äldre med inriktning på fysisk träning och aktivering. Verksamheten kallas för 
Utsikten och finns inom Social omsorg på Bellevues korttidsboende och har ca 
80 besökare per vecka. Den äldre medborgaren erbjuds en möjlighet till fysisk 
aktivitet som behövs för att klara dagliga aktiviteter, återhämta sig bättre efter 
sjukdom, förebygga dålig hälsa, behålla självständigheten och inte minst för att 
få en känsla av välbefinnande och ett gott liv trots behov av hjälpmedel eller 
kognitivt stöd.
 

Skolidrottsföreningen satsar på bredden
Ystad gymnasium IF är en bred hälsosatsning för alla 
elever på Ystads gymnasium. Under 2017 har man 
bland annat haft styrketräning, basket, volleyboll och 
gymnastik. Skolidrottsföreningen är elevstyrd och har 

fokus på motion, glädje och social samvaro. Mottot 
är "Mångfald och Hälsa".

Mer aktiva raster på Backaskolan
Backaskolan i Ystads kommun har börjat med rastakti-

viteter under året. Dessa leds två gånger dagligen av pedagoger 
och barnen får vara med och önska aktiviteter. Aktiviteterna görs temavis och 
kopplas till den ”vanliga” undervisningen. Exempelvis lästes Pippi Långstrump 
och som rastaktivitet hölls en Astrid Lindgren-tipsrunda. Detta har lett till att 
barn i olika åldrar leker med varandra och att alla kan hitta något att göra, 
om de vill. Konflikthanteringen sker direkt ute på 
rasterna och utreds innan lektionen börjar och 
personalen upplever att både raster 
och lektioner har blivit lugnare.

Foto: Jenny Brandt
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Syftet med målområdet är att samhällets åtgärder ska minska bruket av 
alkohol och tobak, ge ett narkotika- och dopningsfritt samhälle och minska 
skadeverkningarna av överdrivet spelande. Det är vanligt att riskabla 
alkoholvanor, narkotikaanvändning, tobaksbruk och riskabla spelvanor 
beskrivs som av varandra oberoende problem. Statistik visar dock att det 
finns många samband mellan problemområdena och att det ofta är samma 
riskgrupper för flera av dessa beroendeskapande levnadsvanor. Det tyder också 
på att det finns gemensamma risk- och skyddsfaktorer. Det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet kan därför med fördel ta ett sammantaget grepp på 
alkohol, tobak, narkotika och spel.

Målområde 6:
Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
Mål:
• Inga under 18 år använder tobak eller alkohol
• Tobaks- och alkoholkonsumtionen hos vuxna minskar
• Ystad är en kommun fri från narkotika och droger
• Ystads kommuns medborgare har god kunskap om risker med och konsekvenser av 

överdrivet spelande 

Trend och utveckling

Indikator År Resultat Trend Kommentar Källa

Daglig rök-
ning

2016
(2012)

Flickor 
Åk 9: 3%  (3%)
Gy 2: 7%  (14%)
Pojkar
Åk 9: 3%  (11%)
Gy 2: 6%  (13%)

Daglig rökning minskar bland pojkar 
och flickor i både åk 9 och Gy 2.

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Daglig snus-
ning

2016
(2012)

Åk 9: 6%  (3%)
Gy 2: 9%  (5%)

Snusning är vanligare bland pojkar än 
flickor och ökar med stigande ålder. I 
Skåne visas en nedåtgående trend men 
i Ystad har snusningen ökat.

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Druckit 
alkohol det 
senaste året

2016
(2012)

Flickor
Åk 6: 7%    (18%)
Åk 9: 49%  (72%)
Gy 2: 86%  (87%)
Pojkar
Åk 6: 17%  (26%)
Åk 9: 39%  (54%)
Gy 2: 82%  (87%)

Andelen unga som nyttjat alkohol har 
i åk 6 och åk 9 minskat påtagligt från 
den tidigare undersökningen. I Gy 2 är 
andelen i stort sett oförändrad. 

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Druckit 
alkohol så 
att en blivit 
berusad det 
senaste året

2016
(2012)

Flickor (åk 9, Gy 2)
24%  (49%) 
Pojkar (åk 9, Gy 2)
19%  (36%) 

Andelen unga som druckit sig beru-
sade av alkohol har i princip halverats 
från den tidigare undersökningen. 

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Blivit bjuden 
på alkohol 
av föräldrar

2016
(2012)

Flickor 
Åk 9: 24%  (44%)
Gy 2: 52%  (64%)
Pojkar
Åk 9: 20%  (26%)
Gy 2: 41%  (69%)

Andelen unga som blivit bjudna på al-
kohol av föräldrar har minskat påtagligt 
från den tidigare undersökningen.

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Någon gång 
använt nar-
kotika

2016
(2012)

Flickor 
Åk 9: 3%    (2%)
Gy 2: 12%  (16%)
Pojkar
Åk 9: 5%    (9%)
Gy 2: 20%  (15%)

Här går inte att utläsa någon tydlig 
generell trend. 

Region Skåne, 
Folkhälsoenkät 
barn och unga

Foto: Pixabay
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Exempel på aktiviteter under 2017
Tobacco Endgame
Kommunstyrelsen beslöt under 2017 att ställa sig bakom initiativet Tobacco 
Endgame - Rökfritt Sverige 2025. Initiativet var ett medborgarförslag som 
lämnades in av barn och unga från Ungdomsfullmäktige. Detta innebär att 
Ystads kommun tagit ställning till att tobaksbruket i samhället ska minskas 
till mindre än 5 procent och att det tobaksfö-
rebyggande arbetet ska vidareutvecklas utifrån 
tobakskonventionen. 

Utvärdering av rökfri arbetstid
Policyn om rökfri arbetstid antogs av kommunfullmäktige 2010 
och från och med 2011 är Ystads kommun en rökfri arbetsplats. Rökfri arbets-
tid har utvärderats genom en webbaserad enkät som skickats ut till alla medar-
betare i kommunens förvaltningar. Sammanlagt besvarade 815 av 2673 medar-
betare enkäten 30%). Av utvärderingen framgår att en stor majoritet (94%) av 
de som svarade känner till att kommunen har en policy kring rökfri arbetstid 
och att alla med personalansvar känner till policyn. 88 procent anser att de 
fått tillräckligt med information om vad rökfri arbetstid innebär. Av samtliga 
medarbetare upplever 35 procent att den rökfria arbetstiden alltid följs på den 
egna arbetsplatsen medan 17 procent upplever att policyn inte följs alls. 

Ny tobakspolicy för skola och fritidsverksamhet
Barn- och Utbildningsnämnden har under 2017 reviderat och antagit en ny 
Tobakspolicy för tobaksfri skoltid. Syftet är att Ystads kommuns förskolor, 
grundskolor och fritidsverksamheter i ännu större utsträckning ska vara en 
stödjande miljö för hälsa. Genom en tobaksfri skoltid kan man minimera 
chansen att barn och unga börjar bruka tobak, reducera risken för återfall för 
dem som slutat, och se till att ingen utsätts för hälsorisker genom passiv rök-
ning. Det är inte tillåtet för barn eller unga att använda tobak i anslutning till 
verksamheterna, och detta gäller oavsett var eleverna befinner sig under skol-
dagen, t.ex. under håltimmar, raster, PRAO, studieresor eller friluftsdagar.

Förebyggande ANDT-samarbete med föreningar 
Under 2017 har ett flertal förändringar skett inom arbetet med ANDT (Al-
kohol, Narkotika, Doping och Tobak) och samarbetet med föreningar kring 
detta. Ett pilotprojekt har inletts där förvaltningen Kultur och Utbildning sam-
verkar med fältgruppen och fyra föreningar deltar. Målet med pilotprojektet 
är att föreningarna ska bli bättre på att arbeta med det ANDT-förebyggande 

arbetet. Projektet består av ett 
flertal träffar och föreläsningar. 
Under året har även riktlinjer 
skapats för de drogpolicyer 
som föreningarna med barn- 
och ungdomsverksamhet måste 

skicka in. Tanken med riktlinjerna är att höja kvaliteten på policydokumenten 
och förhoppningsvis få fler föreningar att arbeta aktivt med ANDT-frågor. 
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I Ystads kommun finns ett av kommunfullmäktige antaget Miljöprogram som 
gäller för åren 2014 till 2020. Här stakas riktningen ut för hela kommunens 
miljöarbete, både för det geografiska området som Ystad utgör och för kom-
munens verksamheter och egna bolag. Programmets ramverk är format utifrån 
ett övergripande miljömål som lyder: ”Ystads kommun överlämnar till nästa 
generation ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens eller Sveriges 
gränser.” Detta allomfattande mål följer det svenska Generationsmålet, som är 
definierat av riksdagen. Det kompletteras här i Ystad av fem strategiska mil-
jömål, som tjänar som det egentliga underlaget i kommunens miljöarbete. De 
strategiska målen utgår från Länsstyrelsen i Skånes identifierade utmaningar 
där de nationella miljökvalitetsmålen är inarbetade.

Miljöarbetet i Ystads kommun

1. Vattenmiljöer i balans
Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö.

2. Hållbart nyttjande av mark och vatten
Förvaltningen av kommunens mark- och vattenresurser är lång-
siktigt hållbar.

3. Rik natur- och kulturmiljö
Natur- och kulturvärden bevaras, den biologiska mångfalden är 
stor och det finns goda möjligheter till friluftsliv.

4. Hållbar konsumtion
Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion som är skon-
sam för miljön och socialt hållbar.

5. Begränsad klimatpåverkan
Transporter och infrastruktur är miljöanpassade och möjligheter 
finns till ett liv fritt från fossilt bränsle.

Ystads kommuns miljöprogram för 
åren 2014-2020.
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Under 2015 arbetades handlingsplaner till miljöprogrammet fram och antogs 
senare av nämnder och kommunstyrelse samt av de kommunala bolagens 
styrelser. En sammanställning av dessa presenterades för kommunfullmäktige 
följande år. Handlingsplanerna har reviderats och nya åtgärder har tillkommit 
när andra blivit genomförda. Varje förvaltning ansvarar för att ta fram nya 
framåtsträvande åtgärder för det egna verksamhetsområdet när tidigare har 
slutförts. Ystads kommun har som ambition att ständigt förbättras och det-

ta ska även visa sig i miljöarbetet. 
Generellt kan sägas att miljörela-
terade insatser pågår inom en stor 
del av kommunens verksamheter. I 
kommunens egen organisation och i 
fyra av sex bolag är över 87% av de 
ursprungliga åtgärderna i handlings-
planerna redan genomförda eller 
pågående. 

Karaktären på åtgärderna varierar 
beroende på vilken typ av verksam-
het och förvaltning som de berör. I 

många fall handlar en åtgärd om en förändring i organisationen eller i rutiner, 
med syfte att i förlängningen bidra till en positiv effekt på miljö och klimat. 
Ett exempel är Kultur- och Utbildnings (KoU) mål om att förskolor, skolor och 
fritidshem systematiskt ska arbeta med det pedagogiska verktyget Grön Flagg. 
Ett annat exempel är åtgärden på Ledning och Utveckling (LoU) som avser att 
utöka kunskapen om ekosystemtjänster inom den egna förvaltningen, samt hos 
beslutsfattare och övriga berörda. Dessa åtgärder kan indirekt leda till stora 
förändringar även om påverkan i sig är svår att omsätta i något mätbart. De är 
självklart minst lika viktiga som mer direkta åtgärder såsom Samhällsbyggnads 
(SAM) utbyggnad av VA-systemen på landsbygden eller Social omsorgs (SOC) 
omhändertagande av dagvatten omkring gruppboenden och dagverksamheter. 

Efter 2017 kan vi konstatera att kommunens och dess bolags åtgärder blir 
genomförda, medan förhållandena i den faktiska miljön inte utvecklas i rätt 
riktning. Som exempel har vattendragen i Ystads kommun som bäst en måttlig 
status och många arter och naturområden befinner sig fortfarande under myck-
et hårt tryck, och här har kommunorganisationen dessutom en starkt begrän-
sad rådighet. Dock gör vi stora framsteg vad gäller att reducera kommunens 
klimatpåverkan och i hanteringen och reningen av avloppsvattnet. Ambitions-
nivån kan emellertid ökas i kommunens egen organisation och i bolagen i fråga 
om nya åtgärder när tidigare har genomförts. Det finns fortfarande mycket 
kvar att göra för att skapa det hållbara Ystad!

Fullföljer vi våra miljöåtaganden?

87% av åtgärderna genomförda
Av de 244 olika specifika åtgärder som 
arbetats fram för kommunens fyra förvalt-
ningar och fyra av de kommunala bolagen, 
har 213 st genomförts eller har status som 
pågående. 31 åtgärder har ännu inte påbör-
jats. Handlingsprogrammen gäller fram tills 
år 2020 då ett nytt miljö- 
och hållbarhetsprogram 
kommer att ta vid.

RÖTT = EJ GENOMFÖRT
GRÖNT = KLART/PÅGÅENDE

213 31

KoU LoU SAM SOC Bolagen*

20 24 64 184
17 16

0
48

3

21

Totalt antal 
åtgärder: 24

Totalt antal 
åtgärder: 41

Totalt antal 
åtgärder: 80

Totalt antal 
åtgärder: 18

Totalt antal 
åtgärder: 51

*Uppgifter saknas från 
AB Ystad Saltsjöbad 
och Ystads Teater AB
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Strategiskt miljömål 1:
Vattenmiljöer i balans
Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö 

Koppling till Sveriges miljökvalitetsmål
Detta strategiska mål påverkar förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö.

Stigande 
havsnivåer 

hotar inte enbart 
bebyggelse och 
infrastruktur utan 
även andra kust- 
och strandnära 
värden som kan 
vara oersättliga.

Ystads kommun har en fyra mil lång kustlinje och på många sätt är tillvaron 
här präglad av vattnets möte med landet. Stränder, båtliv och sjöfart är viktiga 
för många av kommunens invånare såväl som för besökare. Vattnet är även vårt 
viktigaste livsmedel som vi använder dagligen till matlagning, rengöring och 
personlig hygien. Rent vatten är viktigt både för vår hälsa, för djur och natur 

i kommunen och även för turistnäringen. 
Samtidigt hotas våra vattenresurser - 
både direkt genom exploatering och 
näringsläckage och mer indirekt genom 
klimatförändringar med översvämningar 
och erosion. 
 I Miljöprogrammet figurerar 
två centrala utmaningar i relation 
till vattenmålet - att få bukt med 
övergödningen samt att driva en 
hållbar fysisk planering. I fallet 
med övergödningen ligger fokus på 
avloppsrening och på att minska 
miljöpåverkan från externa aktörer inom 
jordbruk och industri. Inom den fysiska 
planeringen är det väsentligt att beakta 
klimatförändringarna genom att i tid få 
till stånd olika anpassningsåtgärder så 

att vi kan motverka erosion. Stigande havsnivåer hotar inte enbart bebyggelse 
och infrastruktur utan även andra kust- och strandnära värden som kan vara 
oersättliga.

Relevanta mål och riktlinjer från andra styrdokument:
Målöversikt för Ystads kommun och övriga koncernen:
Vatten- och avloppsnätet är fullt utvecklat, utbyggnad av reningsverk och 
vattenverk enligt plan (2015-2020)

Vattenplan för Ystads kommun:
VA-verksamheten och dess anläggningar ska bedrivas och förändras på ett 
säkert sätt så att människa och miljö inte utsätts för risker, vare sig idag eller för 
kommande generationer.

Naturvårdsprogram för Ystads kommun:
Värdefulla vattendrag och vattenområden ska ha ett långsiktigt skydd.

Foto: Jenny Brandt
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Trend och utveckling

Exempel på aktiviteter under 2017

Omfattande marinpedagogisk verksamhet
Under året har ca 1100 elever från både grund- och gymnasieskola tagit del av 
den marinpedagogiska verksamheten. De yngre har varit del av programmet 
Upptäck, undersök och upplev havet. De har håvat i havet och lärt sig namn 
på djur och växter och tittat på deras livsmiljö. Mellanstadieeleverna har under 

temat Fiske fått lära sig om ett 
hållbart fiske, åns ekologi och 
allemansrätten. Årskurs 7 har 
deltagit i ett program om dagvat-
tenhantering och har lärt sig om 
Åarnas betydelse för landskapet. 
Eleverna i årskurs 9 och gymna-
siet har deltagit i Marinbiolog för 
en dag och har fått testa provtag-
ning med analys och fått en för-
ståelse för hur biologiska faktorer 
kan variera mellan olika marina 
miljöer. Gymnasieelever har haft 
flera aktiviteter under temat 
Kusterosion. Detta tema, samt de 

teman som högstadiet arbetat med, har genomförts i samarbete med ekologen 
och miljö- och klimatstrategen på avdelningen för hållbar utveckling.  Utvärde-
ringar som gjorts har visat att den marinpedagogiska verksamheten upplevs som 
mycket positiv och att den fyller en viktig funktion i Ystads kommun.

Tillståndet i kommunens vattendrag visar på en huvudsakligen 
måttlig ekologisk status. De vattenförekomster som inte har måttlig 
status har otillfredsställande eller rentav dålig status. Kväve- och 
fosfortransporterna i vattendragen har varken ökat eller minskat, 
sett över perioden 2010-2017. Totalt transporterades under 2017 ca 
6 ton fosfor och 372 ton kväve till havet från vattendragen i Ystads 
kommun. Detta kan jämföras med de 1,2 ton fosfor och 40 ton kväve 
som under året släpptes ut från reningsverket Sjöhög.

För att få en mer komplett bild av den ekologiska statusen i sjöar 
och vattendrag har kommunen nu upphandlat mätning av andra 
biologiska parametrar, bland annat kiselalger och bottenfauna. Dessa 
mätningar kommer att inledas under 2018.  

Under 2017 har inga nya skyddade vattenområden bildats i Ystads 
kommun. Idag finns totalt 4,55 km2 skyddad yta som utgörs av vatten.

Håvande barn på Marietorp naturskola.
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Med begreppet svartvatten menas 
vanligtvis avloppsvatten från 
toaletter. Gråvatten är smutsigt 
vatten från bad, dusch, disk och tvätt 
(ibland även kallat BDT-vatten).

SVART- och GRÅVATTEN

Kommungemensam havsplan
Under 2017 har ett gemensamt planeringsunderlag för havsområdet tagits 
fram för sydkustens kommuner (Vellinge, Trelleborg, Skurup och Ystad). 
Havsplanen syftar till att ge en gemensam bild av värden och intresseanspråk 
inom havsområdet samt förutsättningar som behöver beaktas i kommunernas 
översiktsplaner. Projektet syftar också till att identifiera eventuella kunskaps-
luckor i befintligt underlag. Målet har varit att genom en strategisk och eta-
blerad mellankommunal samverkan i ett nästa led även kunna ta sig an andra 
gemensamma sakfrågor. Inför kommunernas kommande översiktsplanering är 
förhoppningen att projektet ska möjliggöra att enklare arbeta fram och formu-
lera gemensamma ställningstaganden.

Ny avloppsmottagning för husbilar
Fastighetsavdelningen i Ystads kom-
mun driftsatte under maj månad 
en mottagningsstation för så kallat 
svart- och gråvatten från husbilar och 
husvagnar vid Sandskogens Camping. 
Mottagningsstationens etablering föregicks av provtagningar för att bedöma 
om det var möjligt att leda avloppsvattnet till det kommunala reningsverket. 
Utifrån undersökningarna kom man fram till att det även måste installeras en 
fettavskiljare i anslutning till mottagningsstationen för att inte ledningsnätet 
ska skadas. Syftet med mottagningsstationen är att ägare till husvagnar och 
husbilar inte ska dumpa sitt avfall ute i naturen eller direkt i rännstensbrunnar. 
Då riskerar avloppsvattnet att gå orenat ut i våra vattenförekomster, vilket 
bidrar till övergödning i våra sjöar, vattendrag och hav och sanitär olägenhet i 
omgivningen. 

En central aktör vad 
gäller myndighetsut-
övningen relaterat till 
vattenfrågor, och till 
miljö och hälsa i stort, 
är Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. Förbundet bildades 2009 och tog 
då över miljö-, hälso- och livsmedelstillsynen i kommunerna Simrishamn, 
Tomelilla och Ystad. Förbundet bedriver ett omfattande arbete inom exem-
pelvis avlopp och avfall, eldning, buller, bekämpningsmedel och förorenad 
mark. Gentemot privatpersoner har miljöförbundet under 2017 bland annat 
fokuserat på att få till bättre rening av enskilda avlopp och vid flera områ-
den i Ystads kommun övervägs nu att bygga gemensamhetsanläggningar. 
Förbundet arbetar också proaktivt för att få verksamheter att kontinuerligt 
minska sin miljöpåverkan. Vid besök hos lantbruk är bekämpningsmedel ett 
prioriterat område. Förutom att granska lager och sprutjournaler måste lant-
brukaren även kunna visa hur bruket av kemikalier successivt ska reduceras 
för att minska övergödningen och spridning till mark och vattendrag. 

Foto: Johan Kron
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Sjöhög är nu ett toppmodernt verk med 
ökad kapacitet som säkrar kommunens 
tillväxt på lång sikt. Anläggningen trimma-
des in och var i full drift i god tid före den 1 
januari 2017 då Länsstyrelsens nya, skärp-
ta villkor för utsläpp av kväve och fosfor 
började gälla. Kväve och fosfor bidrar till 
övergödning av våra vattendrag och omfat-
tas därför av de miljökvalitetsmål som finns 
uppsatta för Östersjön.
     – För att Sverige ska klara av att uppfyl-
la de miljömål som satts upp för Östersjön 
krävs det stora insatser bland annat vad 
gäller kommunernas avloppsvattenrening. 
Utsläppen av kväve och fosfor från Sjöhög 
behövde minska och det lever vi upp till nu 
tack vare det nya verket. Vi renar både mer 
och bättre, säger Stefan Malmberg (S), ord-
förande i Samhällsbyggnadsnämnden.
     Sjöhög kan ta emot mer vatten vilket 
är ett krav om kommunen ska kunna växa 
både i antal invånare och verksamheter. 
Reningen har också blivit billigare.
     – Med den nya anläggningen kan vi inte 
bara ta emot mer föroreningar utan även 
ta bort mer föroreningar ur avloppsvatt-
net. Dessutom har vi sett att kostnaden för 
reningen har sjunkit eftersom vi inte behöver 
använda lika mycket kemikalier i renings-

Nya satsningar ska ge 
resultat uppströms

processen längre. Vår ambition är att 
även fortsatt arbeta för att minska 
driftkostnaderna och hela tiden för-
söka hitta sätt att ytterligare förbättra 
reningen, menar Sjöhögs driftchef 
Kristina Göransson.
      Nu går arbetet med att optimera 
reningen och minimera utsläppen vida-
re. Förutom att kontinuerligt utvärde-
ra reningsprocesserna och justera dessa 
genomför man nu ett ökande antal 
insatser tidigare under avloppsvatt-
nets färd mot Sjöhög. En av dem som 

arbetar med att optimera reningsgraden vid 
anläggningen och leder projekten uppströms 
är miljöingenjören Sanna Nilsson.
     – Reningsverk är gjorda för att rena bort 
organiskt material och näringsämnen som 
kväve och fosfor. Men avloppsvattnet som 
når reningsverken speglar samhället och 
innehåller ämnen som läkemedelsrester och 
tungmetaller, som vi inte enkelt kan rena 
bort, säger hon. 
     – Antingen följer de med det renade vatt-
net ut i havet eller så hamnar de i slammet.
     Avloppsslammet är den rest som bildas 
vid reningsverk. Målsättningen är att denna 
restprodukt ska kunna återföras till jord-
bruksmarken och att man då till viss del 
sluter kretsloppet av näring och mullbildan-
de ämnen. Under 2017 kunde dock inget 
slam användas då halterna av tungmetaller 
var för höga. Fokus under 2018 kommer 
därför vara att minska halterna av dessa och 
andra ämnen så att slammet kan föras ut på 
produktiv mark.
     – Vi kommer att arbeta mot verksamheter 
och industrier, men också genom att infor-
mera och göra våra abonnenter medvetna 
om vad som händer i reningsverket. Det är 
viktigt att de förstår att deras val faktiskt 
påverkar vår verksamhet, betonar Sanna 
Nilsson. 

Under nära två år pågick en omfattande renovering och ombyggnation av 
reningsverket Sjöhög, med avsikt att kunna möta Länsstyrelsens nya utsläppskrav 
som trädde i kraft 2017 och för att stå rustat inför ett växande Ystad. Nästa 
utmaning blir att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet uppströms och hantera de 
ämnen som reningsprocesserna inte rår på.

Sjöhög avloppsreningsverk.
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Strategiskt miljömål 2:
Hållbart nyttjande av mark och vatten
Förvaltningen av kommunens mark- och 
vattenresurser är långsiktigt hållbar

Koppling till Sveriges miljökvalitetsmål
Detta strategiska mål påverkar förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen Bara 
naturlig försurning, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap 
och God bebyggd miljö. 

Förtätningen 
leder till ett 

minskat behov av 
att exploatera den 
jordbruksmark som 
till stor del omger 
Ystads centralort.

Ystads kommuns geografiska landområde är en utpräglad jordbruksbygd - 
hela 70% av ytan utgörs av jordbruksmark och denna omgärdar i de flesta fall 
kommunens tätorter, i synnerhet centralorten. Samtidigt innebär en ökad in-
flyttning av människor till kommunen att behovet är fortsatt stort för byggande 
av bostäder och infrastruktur, samt av mark som kan användas för nyetablering 
av företag och industri. Mellan de olika intressena och markanspråken finns 
således potentiella konflikter. Det finns även utmaningar vad gäller det generella 
nyttjandet av ändliga resurser såsom matjord och våtmarker, och ekosystemens 
förmåga att stå emot klimatförändringar och till exempel tillhandahålla ren 
luft, vatten och pollinering - så kallade 
ekosystemtjänster. 
 Det första av tre fokusområden 
som finns i miljöprogrammet vad gäller 
målet om hållbart nyttjande är exploate-
ring av åkermark. Detta anses överhäng-
ande då produktiv jordbruksmark inte 
kan återställas då den en gång bebyggts. 
Återföring av näringsämnen till jord-
bruksmark rör främst kretsloppet av den 
ändliga resursen fosfor och möjligheterna 
att kvalitetssäkra avloppsvattnet så att 
mängderna av tungmetaller och kemika-
lier minimeras i det slam som man vill sprida. Vad gäller dricksvattenförsörj-
ning så är tillgången till grundvatten generellt sett hög i kommunen. Emellertid 
är sårbarheten hos reservoarerna stor, och det förekommer exempelvis förore-
ningar av bekämpningsmedel från jordbruket.

Relevanta mål och riktlinjer från andra styrdokument:
Vattenplan för Ystads kommun:
Kommunen ska ha förmåga att hantera störningar i dricksvattenförsörjningen 
samt vidta nödvändiga åtgärder i VA-anläggningen för att långsiktigt trygga en 
säker leverans av dricksvatten.

Viktiga vattentäkter ska genom vattenskyddsområden med föreskrifter ges lång-
siktigt skydd med hänsyn till nuvarande och kommande generationers behov.

Foto: Jenny Brandt
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Trend och utveckling

Exempel på aktiviteter under 2017
Fortsatt utbyggnad av kommunalt avlopp
Vattenplanen, som antogs av fullmäktige i september 2016 och löper till år 
2030, ska säkerställa en långsiktigt ekonomiskt hållbar vatten- och avloppsför-
sörjning med hänsyn till människors hälsa och miljö. I denna ingår bland annat 
planen för fastigheter som idag har enskilda avlopp som riskerar att påverka 
omgivande miljö. Arbetet för utbyggnad av kommunalt avlopp till det första 
området (Öja by, 79 fastigheter) påbörjades under 2016 och beräknas vara 
klart i januari-februari år 2018. Nästa etapp kommer att bli 95 fastigheter i 
Bjäresjö-Hunnestad-Ruuthsbo som beräknas vara klar under år 2020.

Tätare och grönare stadsmiljö
Förtätningen av Ystads tätort fortskrider där flera nya detaljplaner framarbetats 
under 2017. Bland annat gäller detta områdena Urmakaren 23 och Mejeriet 
7, som omformas från småindustri och kontor till bostäder med centrumverk-
samhet i bottenplan. Förtätningen leder till ett minskat behov av att exploatera 
den jordbruksmark som till stor del omger centralorten i kommunen. Arbetet 
går också vidare vad gäller den gröna stadsdelen Ystad Trädgårdsstad i området 
Dammhejdan, där bland annat växter och träd i den befintliga parkmiljön ska 
vävas in i bebyggelsen, möjligheter till odling ska finnas och klimatsmart byg-
gande ska tillämpas. Under 2017 har det beslutats om tilldelning av byggrätter, 
och i mitten av 2018 är det byggstart för Etapp I.  

Under 2017 har IVL Svenska Miljöinstitutet och branschorganisatio-
nen Svensk Försäkring genomfört en enkätundersökning för att se hur 
Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning, och gjort en rank-
ning. Bland 202 deltagande kommuner blev Ystads kommun rankade 
som nummer 13. Detta är en god placering som i stort sett är oför-
ändrad sedan året innan, då placeringen blev 11 bland 190 deltagande 
kommuner.

Nya områden med åkermark har under året tagits i anspråk för explo-
atering. Bland annat gäller detta det nya industriområdet i Öja som 
färdigställdes i slutet på 2017. Där har 30 ha av åkermark klass 8 för-
beretts för verksamheter och gjorts om till gator (klass 10 anses vara 
"bäst" åkermark). Cirka 10 ha har untantagits från exploatering och 
utformas till grönstråk och dagvattenhantering. Många träd kommer 
att planteras och nya fördröjningsdammar kommer att anläggas.

Det ombyggda avloppsreningsverket Sjöhög har hög reningsgrad. To-
talt släpptes 1,2 ton fosfor och 40 ton kväve ut i Östersjön under 2017 
vilket är 40% mindre än vad reningsverket har tillstånd till. Kvaliteten 
på slammet har dock varit så pass låg under hela året att inget slam 
kunnat återföras till produktiv mark. Istället har slammet gått till för-
bränning, vilket både inneburit höga kostnader för verksamheten och 
att näringen i slammet gått förlorad.
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Även om vi i Ystads kommun har en förhållandevis liten andel oexploaterade 
naturområden finns här många värdefulla natur- och kulturvärden, som erbjud-
er möjlighet till rekreation, och som hyser ett stort antal sällsynta arter. Ofta 
sammanfaller viktiga kulturmiljöer med miljöer som är intressanta ur natur-
vårdssynpunkt. Exploatering kan således innebära betydande risker för både 
biologisk mångfald, kulturlandskap, fornlämningar och för friluftsliv och este-
tiska upplevelser. Bevarandet av den biologiska mångfalden är också väsentlig 

för funktionen och stabiliteten hos ekosystemen och 
de ekosystemtjänster de tillhandahåller. Detta innebär 
att exploatering av en specifik plats även kan ha en 
påverkan som sträcker sig utanför områdets gränser.

I miljöprogrammet lyfts Länsstyrelsens kategorisering 
av värdefulla kulturmiljöer fram. I Ystads kommun 
finns närmare ett tjugotal sådana miljöer, och antalet 
enskilda fornlämningar uppgår till nära 2 000. Kom-
munen saknar dock fortfarande ett kulturmiljöpro-
gram, och det finns brister vad gäller identifiering 
av kulturvärden. Ett flertal områden i kommunen 
är också klassade som riksintressanta för naturvård 
och rekreation och betecknas som ekologiskt särskilt 
känsliga. Generellt sett råder stor restriktion vad 

gäller exploatering som kan skada dessa områden, men kommunen har ett stort 
ansvar i att fortsätta att förvalta och stärka skyddet av dem.

Relevanta mål och riktlinjer från andra styrdokument:
Naturvårdsprogram för Ystads kommun:
Andelen naturområden för rekreation, samt ”orörd” natur ska beaktas i och i 
anslutning till bebyggelse.

Folkhälsopolitiskt program:
Samhället är utformat så att det ger förutsättningar för fysisk aktivitet.

Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun:
Ystads kommun verkar för att andelen jordbruksmark med miljöstöd för 
ekologisk odling ökar.

Strategiskt miljömål 3:
Rik natur- och kulturmiljö
Natur- och kulturvärden bevaras, den biologiska 
mångfalden är stor och det finns goda möjligheter 
till friluftsliv

Koppling till Sveriges miljökvalitetsmål
Detta strategiska mål påverkar förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen Levande 
sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 
God bebyggd miljö och Ett rikt djur- och växtliv.

Ett flertal 
områden 

i kommunen är 
klassade som 
riksintressanta 
för naturvård 
och rekreation 
och betecknas 
som ekologiskt 
särskilt känsliga.

Foto: Jenny Brandt
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Trend och utveckling

Exempel på aktiviteter under 2017
Ny spång vid Marietorpsdammen
Med statligt stöd (LONA=Lokala Natur-
vårdssatsningen) och egen finansiering har 
en tillgänglighetsanpassad spång och brygga 
byggts vid Marietorpsdammen i det kommu-
nala naturreservatet Norra Sandskogen, intill 
naturskolan. Spången är fri att användas av 
allmänheten när ingen pedagogisk verksamhet 
pågår. Under 2018 kommer ytterligare en etapp 
att byggas. 

Enligt samma finansieringmodell har avdel-
ningen för hållbar utveckling och Tekniska 
avdelningen, med hjälp av Ekologigruppen AB, 
tagit fram ett förslag till naturvårds- och rekre-
ationsanpassad skötselplan för stugområdet i 
Ystads sandskog. Förslaget har varit ute på bred remiss och omarbetas i nuläget 
inför antagande under 2018.

Under våren 2017 genomfördes ett masterarbete med temat ekologisk kom-
pensation i samarbete med konsulten Enetjärn natur. Arbetet resulterade i ett 
strategiförslag för hur Ystads kommun kan arbeta med ekologisk kompensation 
i samband med exploatering, och föreslog även konkreta områden för sådan.

Under 2017 har inga nya naturområden avsatts för skydd i Ystads 
kommun. Idag finns finns totalt 34 km2 naturreservat eller naturvårds-
områden, vilket utgör ca 10% av kommunens totala yta.

Nästan 72 %(252 km2) av Ystads kommuns landyta utgörs av jord-
bruksmark. Andelen av denna areal som brukas ekologiskt är 4,1% 
med ytterligare 0,8% som är under omställning till ekologisk produk-
tion. Både den ekologiska arealen och arealen som är under omställ-
ning har ökat något jämfört med förra året (Jordbruksverkets Statis-
tikdatabas). Även om det är en svag positiv utveckling i Ystad så ligger 
kommunen långt under det nationella genomsnittet på 16% ekologisk 
produktion. Värt att poängtera är att kommunen, i jämförelse med 
många andra delar av landet, har få ekologiska mjölkgårdar. Dessa har 
ofta stora ekologiskt klassade arealer för naturbete.  

I Miljöprogrammet från 2014 betonas vikten av ett nytt kultur-
mijöprogram för att få till stånd en systematisk och målinriktad identi-
fiering av kulturvärden i hela kommunen. Många fornlämningar finns 
exempelvis i mark som varit odlad under lång tid och är ännu inte 
kartlagda. Ett sådant program, som kan tjäna som kunskapsunderlag 

Spången vid Marietorpsdammen.
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Ystad är befolkningsmässigt en förhållandevis liten kommun. Samtidigt är över 
2 000 personer anställda inom Ystad kommuns förvaltningar och bolag och 
de kommunala verksamheterna involverar på daglig basis ytterligare många 
tusen brukare. Den potentiella miljöpåverkan från konsumtionen i kommunen 
är därför mycket stor, och de val som 
görs gällande produkter och organisa-
tion kan ha stor effekt. En fysisk vara 
har alltid någon form av inverkan på 
miljön redan från produktionsstadiet, 
och under hela sin livscykel, fram tills 
det att den förbrukas, återvinns eller 
kasseras.

I miljöprogrammet tas den offentliga 
upphandlingen upp, och möjligheten 
att inom denna ställa miljömässiga 
och sociala krav vid inköp till verksamheterna. Ystads kommun är sedan 2013 
en så kallad Fairtrade City, med höga mål kring etisk märkning av bland annat 
kaffe, te och bananer inom offentlig konsumtion. I kommunen är ambitionen 
att kontinuerligt öka andelen ekologiska livsmedel som upphandlas. Avfalls-
hanteringen finns även med som en viktig pusselbit i arbetet mot hållbar kon-
sumtion, och under de senaste åren har graden av separation och återvinning 
fortlöpande ökat. 

Relevanta mål och riktlinjer från andra styrdokument:
Strategiskt mål 2014-2018:
Stimulera hållbar matutveckling och ta fram livsmedelsstrategi med perspektiv 
miljö, hälsa och näringsliv.

Policy för hållbar mat:
Andelen inköpta ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten är minst 
35% till  2020.

Renhållningsordning (Avfallsplan - mål och strategier):
År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015.

Strategiskt miljömål 4:
Hållbar konsumtion
Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion 
som är skonsam för miljön och socialt hållbar

Koppling till Sveriges miljökvalitetsmål
Detta strategiska mål påverkar förutsättningarna att nå i stort sett samtliga miljökvali-
tetsmål, och i synnerhet Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning och 
Ett rikt odlingslandskap. 

I kommunen 
är ambitionen 

att kontinuerligt 
öka andelen 
ekologiska livsmedel 
som upphandlas.

Foto: Pixabay
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Trend och utveckling

Exempel på aktiviteter under 2017
Grön Flagg vajar på många skolor
Ystad kommuns målsättning är att samtliga skolor och förskolor ska vara 
miljöcertifierade med Grön Flagg 2020. Marietorp naturskola är samordnare 
för Grön Flagg i kommunen. Nu 
arbetar i stort sett alla kommunens 
förskolor med Grön Flagg. Under 
2017 har förskolorna i Svarte och 
Löderup blivit certifierade. Även 
två F-6 skolor, Grundsärskolan och 
Parkgymnasiet har fått Grön Flagg. 
Övriga skolor är i gång med arbetet 
för att bli certifierade. 

Återanvändning av inventarier
Off2Off är en ”blocketliknande” 
funktion för inventarier som är i 
för gott skick för att slängas och 

som kan gå till återbruk. Under 
2017 har 151 produkter bytt 

ägare inom de kommunala 
verksamheterna, 
motsvarande en besparing på ca 7,2 ton CO2. Kommunen har genom 
detta även sparat ca 280 tkr under året. Jämfört med 2016 har 
antalet produkter som har bytt ägare via Off2Off minskat från 183 

st till 151 st. Detta kan delvis bero på att det ibland görs sökningar i 
Off2Off där inventarier byter användare utan att det registeras. 

De senaste siffrorna visar att den totala mängden hushållsavfall per 
person i Ystad har minskat mellan 2015 och 2016, från 616 kg till 
609 kg per kommuninvånare. Vi ligger dock långt över genomsnittet 
för Sverige som är 467 kg hushållsavfall per person. En anledning till 
denna höga siffra kan vara att Sysav inte kontrollerar om det är före-
tag eller privatpersoner som lämnar avfall på återvinningscentralerna.

Inköpen av ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter har 
ökat marginellt sedan föregående år, och för att nå det uppsatta målet 
35% måste takten öka. För alla kommunala verksamheter har andelen 
ökat från 16% till 18% och för kostenheten från 21% till 22%.

Inköp av Fairtrade-märkta produkter, som också produceras under 
tydliga miljömässiga krav, har andelen ökat något från föregående år 
(2016). Kaffe är nu uppe i 73% (69%), te 79% (67%) och bananer 
är till 100% (93%) fairtrade-certifierade. För samtliga dessa produkt-
grupper var målsättningen för kommunen 100% år 2016. För 2017 
tillkom också nya produktgrupper där målet är att så småningom 
enbart köpa in certifierat: choklad, handbollar och fotbollar.   

certifierad med Grön Flagg arbetar skolorna med 
aktiviteter kopplade till nio olika hållbarhetste-
man, där varje skola väljer fokus, t.ex. Klimat & 
Energi eller Hav & Vatten. Dessa teman speglar 
de Globala Målen mot Hållbar Utveckling som 
FN satt upp. Grön Flagg bygger på elevers delak-
tighet och inflytande. Arbetssättet ska sträva mot 
att inte bara ge kunskaper om hållbar utveckling, 
utan också kraft och förståelse för att handla. 
Skolorna dokumenterar sina aktiviteter i text och 
bild. Ca 2700 skolor och förskolor är med i Grön 
Flagg.
Källa: Håll Sverige Rent

Grön Flagg är ett nätverk 
och ett verktyg som hjälper 
lärare och pedagoger att 
väcka upptäckarglädje 
kring hållbarhetsfrågor. 
Under resan mot att bli 
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Ystads kommuns Policy för Hållbar Mat

Hållbar mat på alla 
bord i Ystad!
Matproduktionen har i många fall på-
verkan på både miljö och klimat. Vad 
vi äter, och hur vi intar våra måltider, 
kan dessutom ha en stor effekt på vår 
hälsa. Sedan 2016 arbetar kommu-
nen utifrån en ny policy som ska göra 
maten i Ystad mer hållbar.

- I policyn och dess riktlinjer står det klart 
och tydligt hur vi ska jobba med maten, 
säger Marie Balksäter som arbetar som en-
hetschef på Kostenheten i Ystads kommun.
     Hon har varit med och tagit fram det 
nya dokumentet som har ersatt flera tidiga-
re kost- och näringsrelaterade program. Nu 
har rekommendationerna och målsättning-
arna vad gäller inköp, beställning av mat 
för interna möten samt servering till barn 
och äldre blivit mer tydligt samlade och 
kopplade till hållbarhetstanken. Att minska 
mängden rött kött till förmån för grönsaker 
och kyckling och att succesivt öka andelen 
ekologiska råvaror, är två strategier man 
har för att både minska miljöpåverkan och 
göra maten mer hälsosam. Men även själva 
måltidsmiljön, under vilka omständigheter 
exempelvis barnen i skolan äter sin mat, är 
minst lika viktig.
     - Schemaläggningen av måltiderna är 
en viktig parameter för alla ska kunna äta 
i lugn och ro, det är viktigt för matron, 
menar Marie Balksäter. 

Hon nämner också att man i skolorna ar-
betar med konceptet "Pedagogisk måltid", 
där samvaron mellan barn/elev och vuxen 
står i centrum. Genom att sitta vid samma 
bord och äta får man tillfälle till dialog med 
varandra kring maten, dess ursprung och 
påverkan på miljön och kroppen. 
     I Ystad kommun lagas maten från 
grunden på i princip alla förskolor, skolor 
och i äldreomsorgen. Därför ligger ett stort 
ansvar på kockar och måltidsbiträden när 
det gäller att arbeta mot policyns målsätt-
ningar och se till att måltiderna blir goda, 
näringsriktiga och trivsamma samt skon-
samma för miljön.  
     - De gör ett otroligt jobb med tanke 
på de snäva ekonomiska ramarna och hur 
mycket de måste hinna med.
     Marie Balksäter håller regelbundet så 
kallade "kockträffar" med måltidspersona-
len för att diskutera utmaningar, idéer och 
strategier kring maten, och här pratas ofta 
om policyn. I början av 2018 arrangerades 
också en grön inspirationsdag med tillag-
ning och provsmakning av klimatsmarta 
vegetariska rätter som kan komma att ta 
plats på menyn under det kommande året. 
     - Det var mycket uppskattat av kockar-
na och måltidsbiträdena, och otroligt gott. 
Sådant behövs för att alla ska känna att vi 
gemensamt jobbar mot målen.
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Vårt samhälle och vår ekonomi är på många sätt uppbyggda kring mobilitet, 
där den fria rörligheten för varor såväl som för människor ses som en 
självklarhet. En mindre kommun kan inte förändra samhällets funktion i 
stort, men den har desto större chans att påverka de förutsättningar som styr 
medborgarnas beteende och val rörande transporter och resande. Kommunen 

har också möjlighet att 
påverka sina inköp och hur 
varor transporteras till dess 
verksamheter. Dessutom rår 
kommunen över produktion 
och inköp av den energi som 
värmer upp de kommunala 
lokalerna, bostäderna samt andra 
fjärrvärmeanslutna fastigheter.   
 
I Miljöprogrammet omnämns de 
faktum att Ystadborna kör mer 
bil än riksgenomsnittet och att 
luftföroreningar är en av de mest 
framträdande hälsorelaterade 
miljöproblemen i Skåne. Ystads 
kommun arbetar för att bli 

fossilbränslefri till år 2020 och vad gäller transporter sker ett arbete med att 
byta ut fordonsflottan till gas- och eldrift och att, under projektet Samordnad 
varudistribution, minimera antalet varuleveranser.   

Relevanta mål och riktlinjer från andra styrdokument:
Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun:
Växthusgasutsläppen ska ha minskat med 60% till 2020.

Strategiskt mål 2014-2018:
Antagen utmaning om 100% fossilbränslefritt Ystad 2020.

Strategiskt miljömål 5:
Begränsad klimatpåverkan
Transporter och infrastruktur är miljöanpassade 
och möjligheter finns till ett liv fritt från fossila 
bränslen

Koppling till Sveriges miljökvalitetsmål
Detta strategiska mål påverkar förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, God bebyggd 
miljö och Ett rikt djur- och växtliv.

Ystads nya ackumulatortank, som den kommer att se ut när 
ytterhöljet är helt färdigställt.
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Trend och utveckling

Exempel på aktiviteter under 2017
Nya elbilar och laddstolpar i kommunen
Under 2017 införskaffades två nya elbilar till bilpoolen, dessa laddas med 
miljömärkt el. Den ena började användas i slutet av maj och den andra i slutet 
av augusti. Tillsammans kördes de under året hela 940 mil, vilket reducerade 
utsläppen av koldioxid med nästan 1,5 ton jämfört med om resorna gjorts med 
motsvarande bensinbilar. Kommande helår beräknas bilarna spara närmare 
3,3 ton, förutsatt att resemönstret är detsamma. Sedan tidigare finns inom 
bilpoolen även två gashybridbilar. Dessa kördes under 2017 ungefär 2100 mil, 
vilket minskade utsläppen med ca 4 ton koldioxid. 
Totalt under 2017 har utsläppen från bilpoolen 
minskats med ca 5,5 ton koldioxid. I bilpoolen 
finns även två elhybrider och en sjusitsig bensinbil. 
Dessa kommer under början av 2018 att bytas ut 
mot gashybridbilar.

Med stödpengar från Klimatklivet och egen 
finansiering till 50% har Ystads kommun under 2017 installerat tre så kallade 
semiladdstolpar (22kW) för elbilar på Rådhusparkeringen vid nya Rådhuset. 
Parallellt med detta installerade Clever AB (laddoperatör) två liknande 
laddstolpar på Sankt Knuts torg. Totalt finns det nu fem semiladdstolpar och 
även en snabbladdstolpe (50kW), som finna på Circle K vid Malmörondellen.  

Under sommaren 2017 togs den nya ackumulatortanken för fjärrvär-
mesystemet i drift av Ystads Energi. Denna har för perioden augusti 
till och med november minskat förbrukningen av olja med över 80%, 
från ca 120m3 till 20m3, vid jämförelse mellan 2017 och 2016. När 
statistik finns för 2018 kommer det gå att göra en säkrare bedömning 
om denna utveckling kvarstår.

Sedan 2010 har Ystads kommun i genomsnitt investerat 6,5 miljoner 
kronor årligen (ca 52 miljoner kr under 8 år) på energieffektiviseran-
de åtgärder vilket har gett goda resultat. Från 2010-2017 minskade 
koldioxidutsläppen för uppvärmning av kommunens egna byggnader 
med 73% (från 2,70 till 0,73 kg/m2) och den genomsnittliga energi-
användningen minskade med 20% (från 189 till 151 kWh/m2). Under 
2017 producerade Ystad Energi sin fjärrvärme med 98,5% förnybart 
bränsle och all el som köps in av kommunen är märkt ”Bra miljöval”.

Enligt Energi- och klimatstrategin ska utsläppen av växthusgaser 
(syftar här till koldioxid, CO2) från Ystads kommun som geografiskt 
område ha minskat med 60% till år 2020 jämfört med 1990. Enligt 
emissionsdatabasen har utsläppen fram till 2015 gått ned med ca 
50,2%. Mellan 2010 och 2015 minskade utsläppen med närmare 
9,5%, och med fortsatt arbete och nya åtgärder så finns en chans att 
nå det mål som har satts upp till 2020.

Totalt under 2017 
har utsläppen 

från kommunens bilpool 
minskats med ca 
5,5 ton koldioxid.
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Fler fordon körs med HVO
Under maj månad 2017 driftsattes 
en tankstation för HVO-bränsle vid 
kommunens förråd på Koppargatan. 
Inom kommunen är det främst de 
tyngre fordonen som sopbilar och 
traktorer som går på HVO men efter 
att Volkswagen Sverige godkänt 
HVO som bränsle i lätta lastbilar 
går nu även dessa på bränslet. Under 
2017 tankades totalt 84 m3 HVO på 
tankstationen. Avfallsenheten står för den största andelen med ca 60 %.

Ny cykelplan snart i rullning
Under 2017 har arbetet med Ystads kommun nya Cykelplan slutförts. 
Cykelplanen omfattar hela Ystads kommun och avser tidsperspektivet 2018-
2028. Planen förväntas antas av kommunfullmäktige i början av 2018. 
Cykelplanen bygger vidare på Cykelstrategin (från 2015) men pekar ut 
konkreta åtgärdsförslag. Målet med planen är att skapa förutsättningar för en 
mer attraktiv cykelupplevelse som lockar fler att välja cykeln framför bilen. Två 
övergripande mål finns i Cykelplanen:
• Antalet cykelresor som kommunens invånare gör ska öka med 35 % under 

perioden för cykelplanen.
• Antalet allvarligt och måttligt skadade cyklister och mopedister ska inte öka 

under perioden för cykelplanen.

Arrangemang med hållbarhetsfokus på biblioteket
Ystads bibliotek har erbjudit föreläsningar och verksamhet i linje med 
utmärkelsen Miljönär, som erhållits i samarbete med kommunens 
avfallsenhet. Retoy, där barn ges möjlighet att byta 
leksaker, var på plats två gånger under året, också det i 
samarbete med Avfallsenheten. En gång i månaden hölls 
en välbesökt "DIY-club" (Gör Det Själv), en kreativ 
verkstad där alla kan återbruka, skapa och handarbeta 
samt få litteraturtips.  En långlördag i klimatets och 
hållbarhetens tecken arrangerades i oktober med teater om 
vatten för barn. Komtek var på plats för att inspirera barn 
att bygga något hållbart som kan rulla. För vuxna hölls en 
föreläsning om oljan och dess ändlighet.

Solfångaranläggning på arenan i drift
I juli driftsattes den solvärmeanläggning som Ystad Energi satt upp på taket 
till Arenan. Anläggningen består av 36 solfångare med en total area på 534m². 
Genom anläggningen värmeväxlas solvärme och matas in på fjärrvärmenätet. 
Anläggningen producerade under 2017 ca 50.000 kWh. Prognosen är att den 
ska producera motsvarande 14 villors årsenergibehov. 

HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor), är 
en så kallad biodiesel som framställs av 
slakteriavfall och vegetabiliska oljor. Den 
stora fördelen med HVO är att råvarorna 
kommer från restprodukter, vilket innebär 
att växthusgasutsläppen är upp till 90 % 
lägre jämfört med vanlig diesel. HVO är 
fri från svavel och aromater och är inte 
giftig för vattenlevande organismer. 

HVO
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Detta hållbarhetsbokslut är 2017 
års uppföljning av hur väl vi i 
Ystads kommun har lyckats i 
arbetet med att verkställa åtgärder, 
och nå de mål, som ställts upp 
i vårt Miljöprogram och i det 
Folkhälsopolitiska programmet. 
Följ med oss på vår resa mot ett 
framtida hållbart Ystad!


