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Årets verksamhet 

 
Barn- och Utbildningsnämndens reglemente 

Barn- och Utbildningsnämnden fullgör kom-
munens uppgifter vad avser barnomsorg och 
utbildning samt fritidsverksamhet. 

Nämndens uppgifter omfattar all kommunal 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg med 

• Förskola  
• Pedagogisk omsorg 
• Fritidsverksamhet 
• Tillsynsansvar för enskild förskole- 

och fritidsverksamhet med annan hu-
vudman än kommunen 

 
Nämndens uppgifter omfattar vidare all utbild-
ningsverksamhet inom 

• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Grundsärskola 
• Kommunal vuxenutbildning 
• Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 

(särvux) 
• Svenskundervisning för invandrare  
• Verksamheter inom Kulturskolan 

 
Nämndens uppgifter omfattar också efter-
gymnasial och annan utbildning under Forum 
Ystads ansvar. 

Nämndens uppgifter omfattar all kommunal 
fritidsverksamhet och ansvarar därmed för att 

• organisera och ansvara för fritidsgår-
dar och fritidsaktiviteter inom kom-
munen 

• organisera och ansvara för den verk-
samhetrelaterade driften av kommunen 
fritidsanläggningar 

• inom ramen för beviljade anslag och 
fastställda normer fördela bidrag – 
även investerings- och anläggningsan-
knutna – till föreningar, organisationer 
och enskilda enligt av nämnden fast-
ställda normer. 

 

 

 

 

 
 
Viktiga händelser under året 

(Nedan ges en sammanfattning av viktigare händelser 
under året, för detaljer se respektive verksamhetsberät-
telse.)   

I samarbete med Malmö Högskola och med 
finansiering från Skolverket har Ystads kom-
mun gjort en större satsning på kvalitetsarbete i 
förskolorna. 34 förskollärare har under hösten 
deltagit i en kommunförlagd kurs inom För-
skolelyftet och samtliga 200 pedagoger samt 
representanter från kommunens fristående för-
skolor deltar i två föreläsningar inom ramen 
för Förskolelyftet.   

Kompetensutvecklingen i naturvetenskap och 
teknik gick in på sitt andra år 2014. Workshops 
har genomförts för all förskolepersonal i sam-
arbete med Marietorp. Fortbildningen har letts 
av en arbetsgrupp och utvärderats varje termin. 
Nöjdheten är mycket hög vilket kan utläsas i 
utvärderingar och kvalitetsredovisningar att 
synen på och nyfikenheten kring naturveten-
skap och teknik i förskolan har förändrats hos 
både personal och barn. Satsningen avslutades 
i december 2014. 

Ystads kommun ansökte om 20 nya förstelärar-
tjänster (totalt 28 tjänster). Följande fokusom-
råden gäller för de nya tjänsterna: fyra förstelä-
rare har inriktning på formativt lärande, åtta lä-
rare med inriktning på läsförståelse för åk 1-6, 
två lärare med inriktning på flexibel utbildning 
för att möta individernas behov och förutsätt-
ningar i vuxenutbildningen, två lärare med in-
riktning på ma/no för åk 7-9, två lärare med in-
riktning på praktisk-/estetiska ämnen för åk 7-9 
och två lärare med inriktning på språk för åk 7-
9. Förstelärarna tillträdde sina tjänster den 1 
november 2014.  

Vuxenutbildningen på Forum Ystad har bl.a. 
med hjälp av riktade statsbidrag fortsatt arbetet 
med att implementera den nya läroplanen i 
verksamheten. En ny vision har antagits ”Fo-
rum Ystad – lärande på vuxnas villkor”, och 
mycket fokus läggs på att kunna erbjuda flex-
ibla utbildningar samt att utveckla individan-
passningen och ett strukturerat kvalitetsar-
bete.  Arbetsmarknadsenheten har tillsammans 
med Arbetsförmedlingen och förvaltningarna i 
Ystads kommun startat ett samarbete, som syf-

 



tar till att med hjälp av olika stöd hjälpa unga 
vuxna till ett första arbete. 

Ystads kommun fick 100 000 kr i bidrag från 
Region Skånes kulturnämnd till ett gemensamt 
kulturprojekt på kommunens alla fritidshem. 
Cirka 1000 elever i åldern 6-9 år deltog i krea-
tiva skapandeprocesser med ett gemensamt 
mål. En danspedagog, en musiker och en 
konstpedagog besökte fritidshemmen i början 
av hösten och alla samlades i en gemensam av-
slutning i Rådhusparken den 22 oktober där 
fritidseleverna sjöng, dansade och byggde ihop 
en gemensam orm. 

Ystads kommun fick 510 000 kr i bidrag från 
Kulturrådet. De elva projekten har innehållit 
bl.a. dans, film, språklek, konst och drama och 
varit mycket uppskattade av såväl elever och 
lärare som kulturaktörer. Från och med läsåret 
2013/2014 deltar alla elever i F-9 i Skapande 
skola-aktiviteter, något Ystads kommun är re-
lativt ensamma om. 

Komtek, som finns i 24 kommuner i landet, 
fick 2014-års Mensa pris. Den ideella före-
ningen Mensa delar årligen ut pris till en per-
son eller organisation som genom sin gärning 
bidragit till att främja intelligens så att den kan 
komma mänskligheten till godo. 

Malmö stad arrangerade i samarbete med andra 
aktörer i Skåne, InnoCarnival, den 14 och 15 
november. Under dessa dagar presenterade 
barn och unga vuxna från hela Skåne sina 
idéer, tankar och förhoppningar om framtiden. 
I särskilt fokus stod innovationer och moderna 
lösningar för en ekologisk, ekonomisk och 
social hållbar utveckling.  
Klasser från Backaskolan och Sydgym deltog i 
tävlingen om bästa innovation. Eleverna på 
teknikprogrammet tog hem förstapriset, en resa 
till Hongkong, för sin prototyp av ett flytande 
forskningscenter.  

Ystads Kommun ingår tillsammans med Sim-
rishamn, Landskrona Staffanstorp i ett samver-
kansprojekt ”Småkommuner mot droger”. Pro-
jektet riktar sig till högstadie- och gymnasiee-
lever och syftet är att förändra ungdomars atti-
tyder och inställningar till droger så att de ak-
tivt och av egen vilja bestämmer sig för att av-
stå.  

Om- och tillbyggnaden av Köpingebro skola 
med fyra nya klassrum, nya lokaler för fritids-

hemmet, ny skolrestaurang samt en utmanande 
utemiljö, stod färdigt när eleverna började 
höstterminen. Verksamheten i den nya försko-
lan Kosmos startade i maj.  

Projektering av om- och tillbyggnad av före 
detta Zätaförpackningar (kv. Verkmästaren 18) 
till förskola och grundskola påbörjades under 
året. Värdering av de fastigheter som är tänkta 
att avyttras är gjord, förvaltningens arbets-
grupp har utformat idéer till innehåll och ut-
formning av verksamheterna och en arkitekt är 
utvald.    

Anläggningschef med ett helhetsansvar för 
Ystads bad- och idrottsanläggningar har rekry-
terats. Ny fritidskonsulent, ny kulturskolechef 
samt två rektorer och två biträdande rektorer 
har anställts i förvaltningen. Under sommaren 
2014 färdigställdes Ystad Arenas badanlägg-
ning och invigdes den 12 september.   

 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket startade hösten 2013 en 
flerårig nationell tillsynsinsats mot skolan. In-
spektionen riktas både till huvudman och till 
skolor. Sex av kommunens skolor besöktes av 
inspektörer från Arbetsmiljöverket. En inspekt-
ionsrapport ställd till nämnden med både över-
gripande krav samt skolspecifika krav lämna-
des. Senast den 1 mars vill Arbetsmiljöverket 
bli informerade vad Ystads kommun gjort med 
anledning av de brister och krav som redovisas 
i rapporten.  

Även Ystad- Österlenregionens miljöförbund 
gjorde i oktober en uppföljande inspektion en-
ligt miljöbalkslagstiftningen av sju av kom-
munsen skolor.  

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

Arbetsmiljögruppen i förvaltnignen  bestående 
av de olika fackförbundens huvudskyddsom-
bud samt tjänstemän träffades udner året för att 
följa upp Arbetsmiljöverkets besök och rap-
port. Arbetsmiljögruppens uppgift är att , lyfta 
fram och vidareutveckla rutiner för arbetsmil-
jöarbetet samt föra diskussioner kring arbets-
miljön i förvaltningen.  

 



Kommunala mål 
 

 

Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgäng-
lig och växande kommun för boende, före-
tagande och besök 

– De som bor, besöker och verkar i Ystad upp-
lever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- 
och idrottsliv 

– Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av 
verksamheten 

Analys - Målet är i hög grad uppfyllt 
Kultur, skapande och kreativitet lyfts fram på 
flera ställen i förskolans och skolans styrdo-
kument. Skapande i olika former och kulturen 
är integrerat i skolans undervisning och stärker 
lärandet. Ystads kommun har ansökt och fått 
bidrag från Kulturrådet till Skapande skola 
med syfte att elever ska få tillgång till kul-
turens alla uttrycksformer och att deras möjlig-
heter till eget skapande ökar. Kulturgarantin 
säkerställer att alla barn, från fyra år i försko-
lan till och med årskurs 9 i grundskolan, ska få 
minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturga-
rantin kommer att revideras under 2014.  

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

I de enkäter som elever i årskurserna 4 och 7 
får svarar en majoritet av dem att de på sin fri-
tid antingen dagligen eller 4-6 dagar i veckan 
är så fysiskt aktiva att de blir varma/andfådda.  

 

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

– Effektivitet och fokus på kärnverksamheter 
– Ekonomin är i balans 

Analys – Målet är i hög grad uppfyllt 
Verksamheterna har uppnått ett gott resultat 
med utgångspunkt i det uppdrag som styrs av 
gällande lagstiftning och reglemente. Barn- 
och utbildningsnämnden uppfyller den platsga-
ranti som är lagstiftad till fyra månader inom 

förskoleverksamheten. Ystads kommuns för-
skolor och grundskolor håller en hög kvalitet 
och ligger i framkant i Sverige gällande an-
vändande av digitala hjälpmedel för lärandet.   

Ekonomin är i balans. 
 

Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljö-
perspektiv 

– Utveckla och värna om en hållbar miljö är 
en naturlig del av verksamheten 
 
Analys – Målet är i hög grad uppfyllt  
Ett miljö- och hälsomedvetande synliggörs i 
samtliga verksamheter inom barn- och utbild-
ningsnämndens ansvarsområde. Vikten av mil-
jöfrågor nämns i förskolans och skolans styr-
dokument, Lpfö 98 samt Lgr 11. ”Förskolan 
ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårds-
frågor”. ”Genom ett miljöperspektiv får elever 
möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor” Marietorps naturskola 
är en del av den verksamhet som pedagogiskt 
arbetar med de långsiktiga miljömål som finns 
både nationellt och lokalt. 

I kommunens Miljöprogram framgår att varje 
verksamhet ska ta fram åtgärder för att uppnå 
de miljömål som satts till 2020. Genom att an-
vända verktyget Grön Flagg kan skolor och 
förskolor i hög grad bidra till att uppnå kom-
munens strategiska miljömål samt målsättning-
arna i den tillhörande energi och klimatstrate-
gin. Grön Flagg är anpassat till läroplanerna 
och innehåller nyckeltal som innebär att arbetet 
också kan mätas och följas upp.  

Genom att samordna arbetet med Grön Flagg 
med det fortsatta införandet av klimatsmarta 
måltider kan arbetet kontinuerligt följas upp 
samt integreras i en helhet. Syftet med detta är 
att genom kompetensutbyte och arbete över 
förvaltningsgränser samordna och kvalitets-
säkra skolornas och förskolornas miljöarbete 
och uppnå kommunens miljömål. 

 

 

 



I Ystad ska det finnas valfrihet och all verk-
samhet ska präglas av kvalitet och kundan-
passat bemötande 

– Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mång-
fald 
– Ystads förskolor och skolor ger mycket god 
kunskap och utveckling in en trygg miljö 

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

I den elevenkät som besvarades av elever i års-
kurs 2-9 svarade elever (1450 elever) på frågan 
om de kände sig trygga i skolan. Fyra svarsal-
ternativ finns från stämmer inte alls till stäm-
mer helt. 94,1% kryssade för de två högsta al-
ternativen.  

Kunskapsresultaten för årskurs 9 läsåret 
2013/2014 visar på att eleverna i Ystad fortsatt 
presterar bättre än riksgenomsnittet, men resul-
taten för åk 9 har sjunkit sedan 2013.  Gymna-
siebehörigheten i Ystads kommunala skolor är 
93,0 % (riket 86,9 %) att jämföra med 96,3 % 
år 2013.  

Meritvärdet för betyg i årskurs 9 var på Norre-
portskolan 219,3 och på Västervångskolan 
221,3.  

Detta ger ett medelvärde för kommunen på 
220,2, att jämföra med rikets 214,8. Meritvär-
det år 2013 var 225,4.  

På Västervångskolan nådde 87,5  % av elever-
na målen i alla ämnen, en minskning sedan fö-
regående år (92,5 % 2013).  

På Norreportskolan är motvarande siffra 82,4 
%, vilket också är en minskning sedan 2013 
(90,7 % 2013).  

Detta ger ett medelvärde för kommunen på 
84,7. Rikssnittet ligger här på 77,4 %. (Källa 
Skolverket) 

 
 

Ystads kommun ska betraktas som en at-
traktiv arbetsgivare 

– Frisknärvaron i Ystads kommun är minst  
97 %. 
– Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en 
god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden på arbetsplatsen 
– Ystads kommuns medarbetare har rätt kom-
petens 

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

Skolan är landets största arbetsplats om man 
ser till hur många personer som vistas där och 
samtidigt omfattas av arbetsmiljölagstiftning-
en. För att förebygga att arbetstagare och ele-
ver skadas eller blir sjuka ska landets skolor 
bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Detta sker inte i tillräcklig omfattning idag.  

I förvaltningen finns en arbetsmiljögrupp be-
stående av huvudskyddsombud och tjänste-
män. Denna träffas cirka fyra till sex gånger 
per år och diskuterar aktuella arbetsmiljöfrå-
gor. Varje förvaltning har ett jämställdhetsom-
bud som ingår i den kommunövergripande 
jämställdhetskommittén.  

HR-kompetens, ett digitalt verktyg för doku-
mentation av medarbetares utbildning och be-
hörighet, kommer att implementeras i samtliga 
verksamheter under februari månad. 

Generellt sett ser det mycket bra ut med lärares 
ämnesbehörighet men i vissa ämnen som t.ex. 
hem- och konsumentkunskap, musik och i na-
turorienterande ämnen på högstadiet kommer 
det att bli svårigheter att uppfylla BUNs tidi-
gare beslut om att Ystads kommun ska ha be-
höriga undervisande lärare i samtliga ämnen år 
2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nationella kunskapsmål 

Måluppfyllelse Kunskapskrav åk 3 
I årskurs 3 finns kunskapskrav i ämnena 
svenska, svenska som andraspråk och matema-
tik. Antalet elever i åk 3 i kommunen, ca 270 
stycken, är i stort sett samma som förra läsåret. 

Skolornas resultat i svenska skiljer sig åt, ett 
resultatspann på 79 till 100 %. Endast på en 
skola (Köpingebro) har samtliga elever nått 
kunskapskraven. Sju av nio skolor ligger mel-
lan 90 och 100 %, en förbättring sedan 2013. 
Av de skolor som redovisar resultat tillbaka i 
tiden har 5 av 6 samma eller högre resultat i 
svenska 2014. Antalet elever som läser 
svenska som andraspråk är relativt få, och re-
sultatjämförelser kan därför ej göras. 

Även i matematik finns ett resultatspann mel-
lan skolorna på 79 till 100 %. Endast på en 
skola (Hedeskoga) har alla elever nått kun-
skapskraven. Sex av nio skolor ligger mellan 
90 och 100 %. Av de skolor som redovisar re-
sultat tillbaka i tiden har 4 av 6 samma eller 
högre resultat i matematik 2014. 

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

Betyg åk 6 Elevantalet i åk 6 är cirka 220 
stycken. I årskurs 6 finns kunskapskrav för alla 
ämnen utom moderna språk. Lå 2012/2013 
gavs betyg i åk 6 för första gången. Den osä-
kerhet som funnits i lärarkåren med ny läro- 
plan och lärare som för första gången ska sätta 
betyg har lagt sig nu och man känner sig mer 
trygg med kunskapskrav och bedömning. 

 

 
I de nationella proven i åk 6 har 92-97 % nått 
godkänt-nivån i sv, ma och eng. Däremot skil-
jer sig fördelningen av provbetyg åt mellan 
skolorna, vilket man ser på den så kallade be-
tygspoängen.  

 
Måluppfyllelse kunskapskrav åk 9, merit-
värde, nationella prov, gymnasiebehörighet  

Antalet elever i åk 9 är ca 216 st, 119 elever  
på Norreportskolan (151 elever 2013) och 97 
på Västervångskolan (67 elever 2013). För åk 
9 finns i Lgr 11 kunskapskrav i samtliga 
grundskolans ämnen. Kunskapsresultaten i 
årskurs 9, vårterminen 2014, för hela kommu-
nen blev något sämre än förra året.  

Siffrorna för andel elever som uppnått kun-
skapskraven i alla ämnen är enligt Skolverket 
87,5 % för Västervång (92,5 % 2013) och 82,4 
% för Norreport (90,7 % 2013). Siffran för ri-
ket är 77,4 %. Denna relativt kraftiga försäm-
ring bör föranleda analyser på 7-9-skolorna.  

Meritvärdena för åk 9 låg 2014 något lägre än 
2013. Västervång hade 221,3 och Norreport 
219,3. Genomsnittligt meritvärde i riket är en-
ligt Skolverket 214,8. 

På de nationella proven i svenska och engelska 
uppnådde ~100% (1-4 ej godkända) godkänt. I 
matematik blev 94 - ~100 % godkända, i SO 
90 - ~100 % och i NO 94 - 95 %.   

Gymnasiebehörigheten i Ystad ligger över 
såväl riket som kommungruppen för alla gym-
nasieprogram. Dock har behörigheten minskat 
i alla behörighetsvariabler, se tabell nedan.

 
Ystad  Kommungrupp  Riket 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Andel (%) behöriga till ekonomi-, 
humanistiska- och samhällsveten-
skapsprogrammen 91,3 95 90,7 83,7 83 81,6 85 84,7 84,2 
Andel (%) behöriga till estetiska pro-
gram 92 96,3 92,1 85,3 84,8 83,5 86,5 86,5 85,9 
Andel (%) behöriga till naturvet. och 
tekniska program. 90,5 95 88,8 81,8 81,2 80,1 83,4 83,2 82,9 

Andel (%) behöriga till yrkesprogram 93,6 96,3 
 

93 86,8 86 84,6 87,5 87,6 86,9 

 



Årets ekonomiska resultat 
 

 

Belopp i tkr Utfall 2014 Budget 2014 Utfall (%) mot Budgetavvikelse 
      riktpunkten   
Kostnader -784 408 -749 441 104,7 -34 967 
Intäkter 322 222 287 524  112,1 34 698 
Netto -462 186 -461 917 100,1 -269 

 

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader 
uppgick till 462,2 mkr. Årets resultat innebar 
ett underskott på 0,3 mkr. Det en negativ avvi-
kelse från budgetramen motsvarande 0,1 %. I 
resultatet ingår kostnader för sociala investe-
ringar motsvarande 0,3 mkr. 

Områdena inom barnomsorg och utbildning i 
åldern 1-16 år redovisar ett underskott motsva-
rande 3,5 mkr. Detta är en ökning jämfört med 
2013, då samma områden hade ett underskott 
motsvarande 0,4 mkr. I år gick ett antal skolor 
med relativt stora underskott. En av anledning-
arna till detta är att skolor med minskat elev-
underlag har startat mindre åldersklasser när 
grupperna har varit för små. Detta för att det 
ska vara ekonomiskt hållbart, framförallt för 
skolor utanför Ystads tätort. 

Forum Ystad hade ett överskott motsvarande 
1,6 mkr, varav 1,3 mkr av dessa återfinns på 

arbetsmarknadsavdelningen. Arenan hade ett 
överskott på 0,8 mkr. Intäkterna var högre än 
budgeterat och det beror framförallt på att ba-
det öppnade under hösten 2014 och besökarna 
var många inledningsvis. Ett antal skolor och 
förskolor hade överskott och centralt hade 
barn- och utbildningsnämnden ett överskott 
motsvarande 1,0 mkr, till följd av att skol-
skjutskostnaderna var lägre än budgeterat.  

Kostnaden för den politiska verksamheten 
uppgick till 666 tkr, vilket innebär en avvikelse 
med 66 tkr i jämförelse med budget.  

Barn- och utbildningsnämnden har kontinuer-
ligt tagit del av ekonomisk uppföljning. Under 
året har två tertialuppföljningar med påföljande 
prognos efter april respektive augusti månad 
gjorts.   

  

 

 

 

 

 

 
 

Foto:  Anne Eiman Larsson  
Nobelfest på Hedeskoga skola 

 



Verksamhetsmått
 

 

Ystads kommun har för närvarande 13 fri-
stående förskolor. Under 2014 har friskolor, 
inklusive de som bedriver sin verkssamhet ut-
anför kommunen, i genomsnitt haft 331 barn 
per månad som är folkbokförda i Ystads kom-
mun. Detta är en ökning med 1 barn jämfört 
med 2013. Det innebär att 25 % av kommu-
nens förskolebarn går i en fristående förskola. 
Ersättningen uppgick till 40,0 mkr, vilket kan 
jämföras med 36,7 mkr för 2013. Barn- och 
elevresursen var högre 2014 jämfört med 2013. 

Antalet elever i Ystads kommuns skolor som 
är folkbokförda i annan kommun uppgick 2014 
till 96 elever. 2013 var antalet 83. Antalet ele-
ver från Ystads kommun i andra kommuners 
skolor uppgick till 23 elever. Här var antalet 19 
elever för 2013. Kunskapsskolan och Västra 
Sjöstadens skola, skolor som drivs i enskild 
regi,  

 

 

medför en relativt hög andel elever i friskola. 
2014 var det genomsnittliga elevantalet från 
Ystad 226 elever, vilket är en ökning med 7 
elever jämfört med 2013 och 24 elever jämfört 
med 2012. Detta innebär att 9 % av kommu-
nens grundskoleelever går i en fristående 
grundskola. Ersättningen uppgick till 19,6 mkr, 
vilket kan jämföras med 17,3 mkr för 2013. 

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka. 
2014 ökade elevantalet med 69 i jämförelse 
med 2013. I de lägre årskurserna förväntas ele-
vantalet fortsätta öka de kommande åren. Detta 
gäller även för förskolan, där antalet barn 
ökade med 4 under 2014 i jämförelse med 
2013. Antalet inskrivna barn på fritidshem har 
ökat de senaste åren. År 2014 var 1 134 barn 
inskrivna på fritidshem, en ökning med 52 se-
dan 2013. Sedan 2012 har antalet inskrivna 
barn på fritidshem ökat med 82. 
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Antal barn/elever år 2010-2014 

2010

2011

2012

2013

2014

Antal barn/elever Redovisning 2014 
Redovisning 

2013 Redovisning 2012 
       
Förskola 1 299 1 295 1 322 
Förskoleklass 288 310 275 
Grundskola 2 454 2 385 2 375 
Fritidshem 1 134 1 082 1 051 
Särskola 36 37 35 

 



Årets investeringar

Budgeten för anpassning av lokaler uppgick 
2014 till 1,5 mkr. Kostnader motsvarande 0,5 
mkr ombudgeterades från 2013, vilket medför-
de en minskad årsbudget 2014. Utfallet för 
2014 är 1,8 mkr.  

Några av investeringarna innefattar: 

Belopp i tkr   
    
Norreportskolan, akustikåtgärder 25 
Ängaskolan, tillgänglighetsanpass-
ning 24 
Sövestads skola, lokalanpassning 62 
Edvinshemsskolan, lokalanpassning 58 
Abrahamslunds fsk, akustikåtgärder 25 
Förskolan Kosmos, utebelysning, 40 
    
Summa 234 

 

Medlen för lokalanpassning och arbetsmiljöåt-
gärder har under 2014  bland anant använts för 
att olika behov av akustikförbättrignar i verk-
samheterna, utemiljön till förskolan Kosmos 
och Östra skolan samt lokalanpassning i Lö-
derups skola.  

Under det kommande året kommer fokus att 
ligga på utemiljöerna till Kosmos, Parkens och 
Backa förskolor. 

Under 2015 kommer Boverkets vägledning för 
planering, utformning och förvaltning av sko-
lans och förskolans utemiljö. Med utgångs-
punkt i denna är det önskvärt att en kommunö-
vergripande policy för nämnda utemiljöer for-
muleras.  

 

 

 

  

 



Framtid  
 
Uppförandet av A-hallen i Arenan innehål-
lande evenemangsplan A med en publikkapa-
citet på cirka 2500 besökare varav minst 2000 
sittplatser är under påbörjad. Slutbesiktning är 
beräknad till slutet av november och verksam-
hetsstart i den nya hallen är beräknad till janu-
ari 2016.  

Samtidigt som A-hallen tas i bruk startar riv-
ningen av gamla ÖP-hallen för att ge plats till 
framtida B-hallen.  

 
Projektering av om- och tillbyggnad av före 
detta Zätaförpackningar (kv. Verkmästaren 18) 
till förskola och grundskola kommer att fort-
sätta under 2015. Ett möte med politiker, eko-
nomer och tjänstemän kommer att hållas den 
10 februari 2015. 
 
Under 2014 inleddes en satsning på fritids-
hemmen i Ystads kommun. Ett aktivt fritids-
hemsnätverk och kulturprojektet Kreativa kids 
är exempel på detta. Under 2015 fortsätter ar-
betet med att lyfta fritidshemmen.  

En fortbildningsdag för all fritidspersonal 
kommer att genomföras under våren, med in-
riktning på kvalitetsarbete och Skolverkets nya 
Allmänna råd för fritidshem.  

Fritidshemsnätverket kommer också att ta fram 
en verksamhetsplan för fritidshemmen i Ystads 
kommun. Samarbete med föreningar är ett om-
råde att utveckla. Likvärdigheten kommer att 
ses över t.ex. genom att försöka minska skill-
nader i resurser och förutsättningar mellan 
olika fritidshem i kommunen. 

HR-kompetens, ett digitalt verktyg för doku-
mentation av medarbetares utbildning och be-
hörighet, kommer att implementeras i samtliga 
verksamheter under februari månad.  

Generellt sett ser det mycket bra ut med lärares 
ämnesbehörighet men i vissa ämnen som t.ex. 
hem- och konsumentkunskap, musik och i na-
turorienterande ämnen på högstadiet kommer 
det att bli svårigheter att uppfylla BUNs tidi-
gare beslut om att Ystads kommun ska ha be-
höriga undervisande lärare i samtliga ämnen år 
2015.   

 
Den 5-8 augusti 2015 är Ystad värd för NOCA 
(Nordiskt marinkadettmöte) med ett deltagande 
av cirka 500 personer.  På Norreportskolan 
kommer både seminarier att hållas samt även 
fungera som kadetternas inkvartering.  

 

Cirka75 personer (bl.a. politiker, förvaltnings-
chef, utbildningschefer, förskolechefer, rekto-
rer, förskollärare, lärare och fritidspedagoger) 
från Kultur o Utbildning ska i mitten av april 
2015 besöka SETT.  

SETT står för ”Scandinavian Educational Te-
chnology Transformation" och är Skandinavi-
ens största mässa och konferens inom det mo-
derna och innovativa lärandet.  

En tredagars intensiv kompetensutveckling 
med föreläsningar, studiebesök och workshops 
för att ytterligare fördjupa och vidareutveckla 
det moderna lärandet i Ystads kommun. 

 

 

Kreativa kids, 23 oktober 2014. Foto: Petra 
Lindgren 

 

 



Förvaltningens personal
Arbetsmiljö 
Hösten 2014 anordnade personalavdelningen 
arbetsmiljöutbildning bestående av sju modu-
ler, två chefer och två skyddsombud från KoU 
deltog.  

Två nya utbildningsomgångar är planerade till 
2015 där ytterligare chefer och skyddsombud 
har möjlighet att delta. 

 
Lönebildning 
En lönegrupp bestående av chef för administ-
ration och bemanning, förskolechef, rektor 
personalkonsult samt fackliga ombud har bil-
dats.  

Syftet med denna grupp är att arbeta fram ett 
tydligt årshjul för löneprocessen inom KoU 
och skapa en mer aktiv lönebildning inom för-
valtningen.  

Målet är att öka medarbetarnas upplevelse att 
det är prestationerna som belönas i lönesätt-
ningen. Kopplingen mellan mål-resultat-lön är 
essentiell i en individuell och differentierad lö-
nesättning. 
 

Lärarbehörighet  
Ett kompetensverktyg har implementerats, HR- 

 
kompetens. En modul för att ge en översikt 
över i första hand lärares kompetens och behö-
righet inom Kultur o Utbildning.  

På sikt kan Ystads kommun med den här mo-
dulen hantera information om relevant kompe-
tens baserat på kommunens behov av kun-
skaps- och rekryteringsplanering. Man kan re-
gistrera enskild kompetens, ange kompetens-
krav för en befattning/roll, ta ut olika analyser 
efter organisation, grupp eller individ. 

 
Friskvård/hälsoarbete 
Anställda inom kommunen har sedan några år 
tillbaka möjlighet till gratis träning vid två till-
fällen i veckan på ett antal olika träningsan-
läggningar i Ystad. 

 

Frisknärvaro 
Frisknärvaron på KoU har under 2014 totalt 
minskat marginellt jämfört med 2013 (se tabell 
nedan). 
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Barnomsorg 

 

 

 
Belopp i tkr                                                     Redovisning 2014 Redovisning 2013  Redovisning 2012 
       
Kostnader -183 565 -177 251 -168 307 
      
Intäkter 33 069 32 036 31 819 
      
Summa -150 496 -145 215 -136 488 

 

Barnomsorg avser förskola, pedagogisk om-
sorg samt fritidshem. För 2014 redovisar verk-
samheten en nettokostnad på -150 mkr, en ök-
ning med 5 mkr jämfört med 2013. Kostnads-
ökningen finns inom både förskola och fritids-
hem och beror framförallt på ökade vikarie-
kostnader. 

Kostnaderna för bidrag till fristående aktörer 
står också för en del av kostnadsökningen. I 
jämförelse med 2013 har dessa kostnader ökat 
med ca 2,7 mkr.  

 

Föräldraavgifterna för förskola och fritidshem 
uppgick under 2014 till 17,6 mkr. Då kommu-
nen tillämpar maxtaxa för förskola och fritids-
hem finns statsbidrag som kompensation för 
föräldraavgiftsbortfall. Under 2014 uppgick 
denna summa till 7,6 mkr.  Kommunen fick 
dessutom 1,2 mkr i statsbidrag för kvalitetssäk-
rande åtgärder. 

 

 

 

 



 

 

 

Nettokostnaden per förskolebarn i kommunalt 
drivna förskolor har ökat i jämförelse med 
2013. Att nettokostnaden per barn har ökat be-
ror främst på ökade kostnader inom förskolan.  

Antal barn totalt inom förskolan har varit färre 
än budgeterat. I de fristående förskolorna har 
antalet inskrivna barn varit fler än budgeterat, 
medan antalet inskrivna barn inom de kommu-
nala förskolorna har varit färre än vad som 
budgeterats. 

Antalet barn i fritidshem har ökat i jämförelse 
med 2013 och är dessutom fler än budgeterat. 
Nettokostnaden per fritidshemsbarn har ökat i 
likhet med föregående år, till följd av ökade 
kostnader för personal och lokaler. 

För pedagogisk omsorg beror den ökade kost-
naden per barn på högre personalkostnader 
jämfört med 2013.  

Kostnad per plats i fristående förskola har ökat 
2014. Detta beror på ökade kostnader inom 
kommunal förskola till följd av framförallt lö-
neuppräkningar. 

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

Verksamhetsmått - förskola och fritidshem 

Redovisning  
 

2014 

Redovisning  
 

2013 

Redovisning  
 

2012 
        
        
Förskola (exkl. Nattugglan)       
Antal förskolebarn i snitt 940 936 943 
Nettokostnad/förskolebarn 113 309 111 131 102 806 
       
Fritidshem       
Antal fritidshemsbarn 1 067 1 056 1 035 
Nettokostnad/fritidshemsbarn 36 794 35 390 32 509 
       
Nattugglan (förskola och fritidshem)      
Antal barn i snitt 36 32 36 
Nettokostnad/barn 134 083 139 344 121 806 
       
Pedagogisk omsorg      
Antal barn i snitt 21 21 21 
Nettokostnad/barn 63 060 62 250 61 577 
       
Fristående förskolor och fritidshem      
Antal förskolebarn i snitt 330 323 336 
Antal fritidshemsbarn i snitt 64 47 40 
Nettokostnad/förskolebarn 113 994 113 214 107 405 
Nettokostnad/fritidshemsbarn 37 453 37 064 35 875 

 



Grundskola 

Belopp i tkr Redovisning 2014 Redovisning 2013 Redovisning 2012 
      
Kostnader -230 529 -223 056 -217 130 
      
Intäkter 12 108 10 242 9 292 
      
Summa -218 151 -212 242 -207 838 

 

Grundskoleverksamheten redovisar en netto-
kostnad på -218 mkr för 2014. Det är en ök-
ning med 5,9 mkr jämfört med 2013. Det är 
framförallt kostnaderna för elevassistenter 
samt utbetalningen av elevresurs till fristående 
grundskolor, till följd av ökat antal elever i 
skolor utanför Ystads kommun, som har ökat i 
jämförelse med 2013.  

 

Intäkterna har ökat sedan 2013 och den största 
förändringen finns att hitta på försäljningen av 
skolplatser. Grundskolan fick högre ersättning 
2014 jämfört med 2013 för elever från andra 
kommuner, till följd av ett ökat antal elever 
från andra kommuner placerade i Ystads 
kommun. Intäktsökningen kan även förklaras 
av inkomna statsbidrag för förstelärare.

  

Verksamhetsmått - grundskola  

Redovisning  
2014 

 

Redovisning  
2013 

 

Redovisning  
2012 

 
(exkl. grundsärskola)       
        
Grundskola      
Ystads elever i kommunens skolor 2 189 2 145 2 144 
Elever från annan kommun i kommunens skolor 95 83 73 
Summa elever i kommunens skolor 2 284 2 230 2 217 
       
Ystads elever i annan kommuns skolor 21 19 20 
Elever på grundskola i Ystad med annan huvud-
man 235 219 211 
Summa elever i annan skola 256 238 231 
       
Summa elever folkbokförda i Ystads kommun 2 445 2 385 2 375 
       
Nettokostnad/elev i kommunens skolor 89 063 91 811 89 697 
       
Förskoleklass      
Antal elever 274 294 273 
Nettokostnad/elev 41 916 39 120 37 947 

 

Antalet elever på grundskolan i kommunens 
skolor har ökat i jämförelse med 2013. Även 
antalet elever från annan kommun i de kom-

munala skolorna samt antal elever i fristående 
grundskola i Ystad har ökat.  

 



Nettokostnaden per elev har minskat jämfört 
med 2013, vilket till stor del beror på minskade 
kostnader för skolskjuts.  

I förskoleklass har antalet elever minskat jäm-
fört med föregående år. Nettokostnaden per 
elev har ökat, till följd av högre kostnader för 
bland annat undervisning och lokaler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Elisabeth Nilsson  
Upptäckten att det finns vatten i marken- som man inte ser om man inte gräver,   

 

 

 

  

 



Grundsärskola  
Belopp i tkr Redovisning 2014 Budgetavvikelse Redovisning 2013 
        
Kostnader -13 252 -643 - 12 290 
Intäkter 6 768 1 423 6 289 
      
Summa -6 484 780 -6 001 

 

Särskoleverksamheten redovisar för 2014 ett 
överskott motsvarande 0,8 mkr. 

Kostnaderna är högre än föregående år, vilket 
främst beror på högre kostnader för vikarier 
och elevtransporter. Intäkterna har ökat med 
0,5 mkr i jämförelse med 2013, främst till följd 
av ökade intäkter från andra kommuner. 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmått - grundsärskola 

Redovisning 2014    
 
 

Redovisning 2013  
             
 

Redovisning 2012    
 
 

    
Antal elever grundsärskola 16 10 10 
Ystad 13 9 10 
andra kommuner 3 1 0 
       
Nettokostnad/elev 295 542 378 910 380 425 
       
Antal elever träningsskola 23 27 25 
Ystad 8 10 9 
andra kommuner 15 17 16 
       
Nettokostnad/elev 366 871 332 344 360 765 

 

2014 har grundsärskolan totalt 39 elever, varav 
21 är folkbokförda i Ystads kommun. Trä-
ningsskolan, en inriktning avsedd för elever 
som inte kan gå i grundsärskolan, har 23 ele-
ver. 8 av dessa är folkbokförda i Ystads kom-
mun, vilket är en minskning med 2 i jämförelse 
med 2013. Även antalet elever från andra 
kommuner i träningsskolan har minskat, från 
17 under 2013 till 15 under 2014. Grund-
särskolan har 16 elever, varav 13 av dessa är 
folkbokförda i Ystads kommun.  

 

Nettokostnaden per elev i grundsärskola har 
minskat i jämförelse med 2013, framförallt till 
följd av ett ökat antal elever som har lett till att 
kostnaderna fördelats på fler elever. I tränings-
skolan har nettokostnaden per elev ökat jäm-
fört med föregående år, främst på grund av ett 
minskat elevantal. 

 

 

  

 



Forum Ystad 
Belopp i tkr, exkl. Arbetsmarknadsen-
heten Redovisning 2014 

Redovisning 
2013 Redovisning 2012 

      
Kostnader -33 595 -31 429 -28 982 
       
Intäkter 17 358 15 487 12 526 
       
Summa -16 237 -15 942 -16 456 

 

Forum Ystad redovisar för 2014 ett överskott 
motsvarande 1,6 mkr. 1,3 mkr av dessa åter-
finns på arbetsmarknadsavdelningen. 

Kostnaderna för svenska för invandrare ökade 
med 1,0 mkr i jämförelse med 2013, främst på 
grund av ökade personalkostnader. En del av 
kostnaderna för svenska för invandrare finani-
serades med statsbidrag som betalades ut från 
Migrationsverket. Under 2014 erhöll Forum 
Ystad 1,8 mkr i statsbidrag, en ökning med 1,3 
mkr i jämförelse med 2013. 

Sedan 2011 har Forum Ystad ett avtal om 
samverkan med Tomelilla kommun, vilket in-
nebär att Forum Ystad även tar emot elever 
från Tomelilla kommun. Sedan tidigare har 
man ett avtal om samverkan med Simrishamns 
kommun. Resultatet av samarbetet har gett po-
sitiva synergieffekter, bl.a. i form av lägre ad-
ministrationskostnader.  

2014 erhöll Forum Ystad 2,7 mkr i statsbidrag 
för lärlingsutbildning för vuxna, en ökning 
med 0,6 mkr i jämförelse med 2013. Med lär-
lingsutbildning för vuxna avses en yrkesut-
bildning inom kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå som bedrivs enligt skollagen 
(2010:800). Minst 70 procent av lärlingsut-
bildningen genomförs på en arbetsplats. Forum 
Ystad fick dessutom 3,9 mkr i statsbidrag för 
Yrkesvux. Yrkesvux är en yrkesinriktad gymn-
asial vuxenutbildning inom den kommunala 
vuxenutbildningen som regeringen har genom-
fört. Syftet är att motverka brist på arbetskraft 
med yrkesutbildning och att nå de grupper som 
saknar gymnasieutbildning alternativt har en 
gymnasial yrkesutbildning som behöver kom-
pletteras.  

 

  Redovisning 2014 Redovisning 2013 Redovisning 2012 
Verksamhetsmått Forum Ystad       
        
Grundläggande vuxenutbildning  63 68 85 
Gymnasial vuxenutbildning 359  390 479 
Svenska för invandrare 249  283 225 
(varav Simrishamn/Tomelilla) (89/66)  (86/78) (72/66) 
Särvux (varav Tomelilla) 18 (3)  21 (5) 23 (7) 
        
Totalt antal inskrivna elever 689  762 812 

 

Antalet studerande vid Forum Ystad uppgår 
under 2014 till 689, en minskning med 73 i 
jämförelse med 2013. I likhet med föregående 
år är det den gymnasiala vuxenutbildningen 
som står för den största minskningen. Under 
2014 uppgår antalet elever till 359, vilket är en  

minskning med 31 sedan 2013 och en minsk-
ning med 120 sedan 2012. 

Antalet elever från Simrishamn som läser 
svenska för invandrare har ökat i jämförelse 
med 2013, samtidigt som antalet elever från 
Tomelilla har minskat.

 



Fritid och hälsa 
 

I området fritid och hälsa ingår kommunens fritidsverksamhet, barn- och elevhälsan samt kulturskolan. 

Fritidsverksamhet 

Belopp i tkr 
Redovisning 
2014 Budgetavvikelse 

Redovisning 
2013 

Redovisning 
2012 

          
Kostnader -31 061 -555 -21 747 -21 290 
          
Intäkter 5 169 1 803 2 383 2 394 
          
Summa -25 892 1 248 -19 364 -18 896 

 

Fritidsverksamheten består av verksamheten 
vid kommunens badanläggningar, det nya bad-
huset i Ystads arena och Nybrostrandsbadet, 
verksamheten på Ungdomens Hus och på öv-
riga så kallade mötesplatser inom kommunen 
samt föreningsverksamheten. 

Föreningsverksamheten omfattar bidragsgiv-
ning till ideella föreningar och studieförbund, 
utbildning, uthyrning av lokaler och anlägg-
ningar samt övrig föreningsservice och in-

formation i fritids- och anläggningsfrågor. I 
verksamheten ingår även planering och ge-
nomförande av olika aktiviteter och evene-
mang på vintersportlov.  

2014 visar fritidsverksamheten ett överskott 
motsvarande 1,2 mkr. Överskottet beror främst 
på högre intäkter än budgeterat på det nya bad-
huset i Ystads arena samt lägre kostnader än 
budgeterat för Ungdomens hus och för utbe-
talda bidrag till förbund och föreningar. 

 

Kulturskola 

Belopp i tkr Redovisning 2014 
Redovisning 

2013 Redovisning 2012 
       
Kostnader -8 371 -8 279 -8 005 
Intäkter 978 894 915 
       
Summa -7 393 -7 385 -7 090 

 

Kulturskolan redovisar för 2014 ett överskott 
motsvarande 0,2 mkr. Under 2013 investerade 
Kulturskolan i nya instrument och reparerade 
en del gamla. Några större investeringar har 
inte gjorts under 2014.  

På intäktssidan är det en ökning med 0,1 mkr i 
jämförelse med 2013, till följd av anställningar  

 

 

som genererat intäkter i form av lönebidrag. 
Intäkterna för taxor har dock minskat i jämfö-
relse med 2013.  

 

  

 



  

Belopp i tkr Redovisning 2014 Redovisning 2013 Redovisning 2012 
        
Avgift för undervisning 533 584 585 
Instrumenthyra 83 87 87 
      
Summa 616 671 672 
 

2014 har Kulturskolans intäkter från avgifterna 
för undervisning minskat i jämförelse med 

2013. En liten minskning finns även på intäk-
terna för instrumenthyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Område Öster och Väster 

Viktiga händelser under året 
Kommunen rankades som den sjunde bästa 
skolkommunen enligt SKL, kommunen ham-
nade på trettonde plats på Lärarförbundets lista 
över bästa skolkommuner. Detta kan vi vara 
oerhört stolta över och inspirerar till att nå 
ännu högre upp genom hög kvalitet i våra 
verksamheter.  

Vi har haft invigning på förskolan Kosmos, av 
de nya lokalerna på Parkens förskola samt av 
tillbyggnaden av Köpingebro skola. 

Vi har rekryterat ytterligare 20 förstelärare och 
har idag totalt 28 förstelärare i Ystads grund-
skolor. 

Under höstterminen påbörjades också en om-
organisation i västra skolområdet då två skolor 
slogs samman till en skolenhet, Västervång-
skolan som var/är en 7-9 skola blev gemensam 
skolenhet med Ängaskolan som var/är en F-6 
skola . 

Fritidshemmens nätverk arbetar för att ta fram 
en handlingsplan som tydliggör hur fritids-
hemmen kan vara en förlängning av skolans 
uppdrag samt hur man kan arbeta med bar-
nens/elevernas föreningsliv.  

Vi har ständigt pågående diskussioner i rek-
tors- och förskolechefsgruppen kring arbetssätt 
och utveckling av vårt sätt att möta alla 
barn/elevers behov. 

Alla skolledare besökte skolledarkongressen i 
mars. Vi har haft inspirationsdagar med rekto-
rer och förskolechefer under året kring 
bl.a.ledarskapsutveckling och omdefinierat lä-
rande. Vi har ett långsiktigt arbete kring värde-
grund, lösningsfokuserat ledarskap och en lä-
rande organisation. 

Utvärdering av studie-och yrkesväglednings-
planen är gjord och en revidering av denna 
kommer att göras under 2015, samt att koppla 
på gymnasiet. 

En arbetsgrupp har bildats för att ta fram pro-
gramkrav kring en ev ny förskole-
/skolbyggnad som ska ersätta Östra- och Ble-
keskolan samt Marielunds förskola. Detta ser 
vi fram emot att jobba vidare med! 

Barn och elever 
Känslan av att det finns fler elever i behov av 
särskilt stöd är påtaglig i vår ledningsgrupp. En 
förklaring kan vara att vi inte längre har någon 
resursskola och vi arbetar mer inkluderande 
idag. 

Ett mobilt team från Barn- och elevhälsan har 
byggts upp för att vara ett stöd på de skolor där 
man behöver hjälp med att ge rätt stöd till ele-
ver i behov av särskilt stöd . Förskolorna forts-
ätter sitt arbete med tidig upptäckt för att på 
bästa sätt vara lyhörda för varje barns behov av 
stöd.  

Personal 
Ystad har en hög lärabehörighet på sina skolor 
och förskolor och en engagerad och kompetent 
personal.  

Under 2014 avslutade fyra av våra rektorer 
sina uppdrag i Ystads kommun, två gick i 
pension och två gick vidare till andra anställ-
ningar. Vi tackar dem för gott arbete och öns-
kar dem lycka till. Vi har anställt fyra nya rek-
torer under höstterminen. De har fört in många 
nya tankar och erfarenheter till vår lednings-
grupp 

En skoladministratör gick i pension hösten och 
därmed gjorde vi en omorganisation samt en 
utökning med 50% tjänst, vilket har genererat 
att nu har alla rektorer och förskolechefer fått 
ett mer likvärdigt administrativt stöd.  

Under året har vi genomfört en fortbildning för 
våra förskollärare inom ramen för förskolelyf-
tet i samarbete med Malmö högskola kring pe-
dagogiskt dokumentation kring barns lärande.  

Förskolecheferna jobbar kontinuerligt med att 
hitta former för att lösa en tillräcklig plane-
rings/reflektionstid för pedagogerna i försko-
lan.  

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är god på kommunens alla 
skolor. För att stärka likvärdigheten i betyg och 
bedömning har all pedagogisk personal träffats 
vid tre tillfällen för att i diskussionsgrupper ut-
veckla en samsyn. Detta kommer vi att fort-
sätta med under 2015. 

 



Vi har haft diskussioner kring kostnadsfri skola 
för att utveckla vår samsyn och tolkning av 
skollagen kring denna fråga som vi ser är en 
viktig del i våra barns/elevers hemsituation.  

 
En till en  - lärplattor i förskolan 
En inspirationsdag, med våra verksamhetsle-
dare, med fokus på kommunens digitala sats-
ning för att bibehålla och utveckla det omdefi-
nierade lärandet hade vi under höstterminen. 
Detta ledde till en stor kompetensutvecklings-
satsning som kommer att ske i april 2015, ge-
nom att åka till SETT mässan med utvalda pe-
dagoger, lärare, ledare och politiker. Detta ser 
vi som ännu ett steg till att höja utvecklingen 
ute i våra verksamheter med fokus på det om-
definierade lärandet. 

Vi har utökat vår digitala satsning på förskolan 
med fler lärplattor och datorer Det pågår en 
ständig diskussion i verksamheterna kring det 
pedagogiska arbetet utifrån läroplanen samt en 
kompetensutveckling kring pedagogisk doku-
mentation och natur och teknik där man drar 
nytta av de digitala verktygen. 

 
Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorerna är alltid engagerad och 
kompetent personal i våra verksamheter.  

Vi har en ledningsgrupp som förstår vikten av 
en lärande organisation när det handlar om att 
få en likvärdig utbildning för våra barn och 
ungdomar i Ystad.  

Prestigelöshet genomsyrar arbetsklimatet i led-
ningsgruppen vilket underlättar i verksamhet-
ernas utvecklingsfrågor.  

Vår målbild är alltid att Vi ger barn det de be-
höver när de behöver det! 

 
Ekonomi 
Det arbetssätt som vi haft under några år till-
sammans med ekonomerna och personalavdel-
ningen kring ekonomi och personalfrågor fort-
löper och när det gäller personalplaneringen 
håller vi på att ytterligare utveckla det för att 
klara av kravet på lärarbehörighet.  
 
Alla verksamheterna hade sin ekonomi i balans 
vid årets slut förutom ett förskoleområde och 
tre skolor. Dessa verksamheter kommer vi att 

följa upp varje månad för att stötta ledarna i 
budgetarbetet och ekonomiska uppföljningen.  
 
Vi hade fortfarande önskat att få arbeta mer 
långsiktigt över år med ekonomin för att ha 
möjlighet till en mer kvalificerad planering 
av den ekonomiska hushållningen.  
 

Det kommande året 
Under 2015 året kommer arbetet att koncentre-
ras på vårt övergripande värdegrundsarbete, 
mottagandet av våra nyanlända, betyg och be-
dömning, läslyftet-språktrappan, övnings-
skola/förskola och fritidshemmens uppdrag.  

 
I de flesta av ovanstående ämnen har vi arbets-
grupper/nätverk som arbetar med inventering 
av vårt nuvarande arbete, detta skall leda fram 
till ett underlag för att höja kvaliteten i våra 
förskolor och skolor.  
 
Vi kommer fortsätta att lägga mer fokus på att 
utveckla vårt samarbete med biblioteket och 
gymnasieskolan. 
 
 
 

   

Ingrid Tjärnehov och Bengt Persson 
utbildningschefer 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vuxenutbildningen  

 
Viktiga händelser under året 
Vuxenutbildningen har fortsatt arbetet med att 
implementera den nya läroplanen och övriga 
nya styrdokument i verksamheten. Det långsik-
tiga utvecklingsarbetet kring det systematiska 
kvalitetsarbetet som påbörjades 2013 har också 
fortsatt, och arbetslagen arbetar nu på ett struk-
turerat sätt med att göra kvalitetsarbetet till en 
naturlig del i den dagliga verksamheten.  

En vision har antagits av personalen: ”Forum 
Ystad – lärande på vuxnas villkor”, vilken 
även skall följas upp med tydligare målsätt-
ningar för de olika skolformerna. En special-
pedagog har anställts, som främst skall arbeta 
med att stödja lärarna i arbetet med studerande 
som är i svårigheter i utbildningen. 

Nya samverkansavtal kring all vuxenutbildning 
har tecknats med Simrishamn och Tomelilla. 
Viss samverkan sker även med Sjöbo och 
Skurup. 

Arbetsmarknadsenheten har tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och förvaltningarna i 
Ystads kommun startat ett samarbete, som syf-
tar till att med hjälp av olika stöd hjälpa unga 
vuxna till ett första arbete. 

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

2014 
Hösten  
2014 

1.  
Antal studerande 
totalt  

 
691 (328) 

 

 
681 (350) 

 
2. 
Verksamhetspo-
äng 

 
139 485 

(349) 

 
121 486 

(304) 
 
Antal studerande 
SFI  

 
228 (126) 

 
269 (174) 

 
Antal studerande 
SÄRVUX 

 
21 (3) 

 
15 (2) 

 
1 Studerande i alla skolformer vid Forum Ystad, 
alla kommuner (varav studerande från Sim-
rishamn och Tomelilla) 
2 Verksamhetspoäng för Gruv- och Gymnasiekur-
ser (omräknat till heltidsplatser) 
Siffror i parentes anger studerande från Sim-
rishamn och Tomelilla 

 
Personal 
Under året har cirka 50 personer varit an-
ställda vid Forum Ystad. Det finns en stor er-
farenhet inom personalen, och huvuddelen 
har lång anställningstid inom kommunen. 
Behörigheten hos lärarna är mycket hög, 
endast någon enstaka saknar behörighet för 
att erhålla lärarlegitimation.  
Under året har fyra rekryteringar genomförts, 
varav tre är behöriga för sina befattningar. 
 
 

Måluppfyllelse 
Av alla betyg som utfärdats under året når ca 
90 % upp till minst godkäntnivån. Resultatet 
kommer att analyseras på kursnivå inom vårt 
kvalitetsarbete. 

En mycket stor andel av eleverna får sina 
önskemål om val av allmänna kurser på 
gymnasial nivå tillgodosedda, och kan vi inte 
ge kursen i egen regi finns möjligheten att 
läsa kursen hos en extern anordnare. 
 
Inom utbildningen på grundläggande nivå er-
bjuder vi alla grundkurserna flexibelt, från 
deltid till heltid inom varje kurs. 
 
Tyvärr är möjligheten att erbjuda yrkeskurser 
ytterst begränsad på grund av bristande eko-
nomiska resurser. 
 
Inom SFI ger vi alla deltagare möjlighet att 
starta utbildningen inom en månad. 
 
 
Projekt under året 
Forum Ystad har tillsammans med Arbets-
förmedlingen och gymnasieskolorna i kom-
munerna under året tagit del av statens sats-
ning på ”Yrkesvux och vuxlärling”. Cirka 
100 studerande har under året med hjälp av 
statsbidrag genomfört eller påbörjat en ettårig 
yrkesutbildning. Uppföljning efter utbild-
ningarna och intervjuer med eleverna visar på 
en mycket hög grad av nöjdhet.  
 
Forum Ystad ansökte och fick ta del av 
stadsbidrag för att höja flexibiliteten, individ-
anpassningen och kvaliteten inom SFI. Bi-
draget har främst använts till vikariekostna-

 



der, så att ordinarie lärare kunnat utveckla 
utbildningen så att tillgängligheten till och 
individanpassningen i utbildningen ökar.  
Forum Ystad har även ansökt om statsbidrag 
från Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) för att öka tillgängligheten i utbild-
ningen. Ansökningen har beviljats, och en 
specialpedagog kommer att anställas främst 
med syfte att stödja lärarna med att göra ut-
bildningarna mer tillgängliga och individan-
passade för alla studerande, oberoende av 
förutsättningar. 
 
Ett övergripande projekt kring vuxenpedago-
gik som omfattar all personal på Forum Ys-
tad har startats. Förstelärarna är drivande och 
sammanhållande, och avsikten är att det ska 
bli en pågående process där vi tillsammans 
skall utveckla en modern utbildning för vux-
nas lärande. 
 

Framgångsfaktorer 
Samarbetet mellan Simrishamn, Tomelilla 
och Ystad skapar en volym som medger ett 
brett utbud av gymnasiegemensamma kurser.  
 
Samarbetet med extern distansutbildningsan-
ordnare innebär att utbudet består av flera 
hundra kurser på gymnasial nivå 
 
Anställningen av en specialpedagog innebär 
bättre förutsättningar att stödja även stu-
derande i svårigheter. 
 
Det påbörjade systematiska kvalitetsarbetet, 
även med införande av nyckeltal, påvisar tyd-
ligare vad vi ska kraftsamla vårt utvecklings-
arbete på. 
 
Ekonomi 
Resultatet för utbildningen vid Forum Ystad 
2014 är ungefär i nivå med budget.  
 

Det kommande året 
Personalen vid Forum Ystad kommer under 
2015 fortsätta med att implementera de nya 
styrdokumenten i verksamheten. Ett arbete 
pågår av lärarna att utarbeta och publicera 
kurser på vår lärplattform Fronter, så att även 
elever som av olika anledningar inte kan följa 
en schemalagd verksamhet har möjlighet att 
på ett mer individuellt sätt genomföra kurser. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att 
ytterligare utvecklas, struktureras och imple-
menteras, så att det blir en naturlig del av den 
dagliga verksamheten.  
 
Det kommunala informationsansvaret avse-
ende ungdomar under 20 år som inte har slut-
fört gymnasiet har enligt Skollagen utökats 
till ett aktivitetsansvar. Detta innebär att om 
ungdomarna inte vill återvända till skolan 
skall kommunen erbjuda aktiviteter till mål-
gruppen. Forum Ystad har därför inom Ar-
betsmarknadsenheten anställt en vägledare 
som främst skall arbeta med stöd och vägled-
ning för dessa ungdomar. 
 
Inom kvalitetsarbetet kommer vi att införa, 
följa upp och analysera olika nyckeltal som 
ska belysa viktiga faktorer i verksamheten. 
Naturligtvis betygsuppföljning, men även av-
brott och genomströmningstider skall skapa 
underlag för diskussioner om kvalitetsut-
veckling. 
 
Med hjälp av statsbidraget från SPSM kom-
mer lärarna praktiskt i klassrummet att ges 
stöd och redskap för att göra utbildningen 
mer tillgänglig för alla. 

 

   

Ronny Pålsson, rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

Viktiga händelser under året  
Ystads kommuns satsning på digitala verktyg 
och utveckling av undervisning i digitala 
lärmiljöer fortsätter, se vidare nedan. Ystad har 
fortfarande gott rykte i Skolsverige och intres-
set för att besöka oss är fortsatt stort. Gymna-
sieskolan är på väg in i kommunen, vilket har 
gjort att IT-pedagogerna har gjort insatser inför 
deras 1-1-satsning med bland annat workshops 
och föreläsningar.  
 
För att förbättra och utveckla kommunikation-
en, informationen och marknadsföringen kring 
Ystads skolor och förskolor har vi skapat Pe-
dagog i Ystad. Pedagog i Ystad finns dels som 
en statisk webbsida på ystad.se, men främst 
som en facebooksida där vi delar och diskute-
rar aktuella händelser och aktuell forskning 
inom pedagogik, utbildning och lärande.  

Ett samarbete med Ungdomens hus har inletts 
angående ett säkert beteende på internet. På  

 
 
 
 
hösten fick alla elever ett informationsmaterial 
kring hur man är Smart, Schysst och säker på 
nätet. Detta följs upp 2015 av en föräldrakväll 
på Ungdomens hus dit samtliga föräldrar till 
barn i åk 4-9 är inbjudna. 

Förskolan har fortsatt sin satsning på lärplattor. 
För att möta det initiala implementeringsbeho-
vet har Utvecklingsenheten knutit två förskol-
lärare till sig som ska stödja lärandeprocessen i 
förskolan med fokus på digitala verktyg. Dessa 
förskollärare har även haft som uppgift att ut-
värdera dokumentationsverktygen Pluttra och 
Vklass med fokus på förskolan.   

För att förbättra kvalitetsarbetet i förskolorna 
har flera insatser genomförts. Under våren 
2014 genomförde UE en internutbildning för 
all förskolepersonal med fokus på planering, 
uppföljning, utvärdering och dokumentation.  

En god fortsättning på detta var Förskolelyftet. 
UE och förskolans ledningsgrupp har i samar-
bete med Malmö högskola anordnat en kom-
munförlagd kurs (7,5 hp) i kvalitetsarbete fi-
nansierad av Skolverket. 34 förskollärare del-
tog i höstens kurstillfällen och vid uppstart och 
kursavslutning samlades pedagoger i såväl 
kommunala som fristående förskolor.  

Den tvååriga fortbildning i naturvetenskap och 
teknik för all förskolepersonal som arrangerats 
tillsammans med Marietorp avslutades hösten 
2014. Utbildningen har varit mycket uppskat-
tad av pedagoger och hjälper personalen att 
uppmärksamma naturvetenskap och teknik i 
vardagen och ta vara på barnens nyfikenhet. 

Skolinspektionens tillsyn avslutades 2013. 
Handlingsplanen för planerade åtgärder på för-
valtningsövergripande nivå har under 2014 ut-
värderats och avslutats och redovisats i BUN. 

En arbetsgrupp har under vintern 2014/2015 
sett över rutiner och arbetsformer för motta-
gande och undervisning av nyanlända barn och 
elever i förskola till gymnasium. Utvecklings-
ledaren deltog i detta arbete och en handlings-
plan har tagits fram för fortsatt utveckling. 

För att lyfta fritidshemmen har flera insatser 
gjorts under 2014. Fritidshemsnätverket är en 

 



viktig stomme i detta arbete. En lyckad sats-
ning var projektet Kreativa kids på fritids. Med 
100 000 kr i bidrag från Region Skåne kunde 
tre kulturaktörer besöka fritidshemmen för att 
skapa med barnen. Det blev sång och musik, 
dans och papier maché. Ca 700 barn samlades 
en oktobereftermiddag i Rådhusparken och 
sjöng, spelade och dansade och byggde ge-
mensamt en fantastisk orm i papier maché, 
som sedan visades på BUN-sammanträdet da-
gen efter. 

Våren 2014 genomfördes för första gången en 
ny, uppdaterad elevenkät i åk 2-9, framtagen 
av UE och rektorsledningsgruppen. Enkäterna 
utgör ett viktigt underlag i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Resultatet tillsammans med en 
enklare analys redovisades för ledningsgrupper 
och BUN på såväl kommun- som skolnivå. 
Enkäten visade att Ystads grundskoleelever 
trivs och känner sig trygga i skolan. Några 
mönster och samband kan hittas, t.ex. skillnad 
mellan stadier vad gäller trivsel, trygghet, lust 
att lära och elevinflytande. 7-9-skolorna har en 
stor mängd elever som känner sig stressade av 
skolarbetet. Några skolor har lägre siffror inom 
området Trygghet och studiero, siffror som be-
höver tas på allvar.  

Den satsning på bedömning som inleddes 2013 
för att fortbilda personal och säkra likvärdighet 
i bedömning och betygssättning har fortlöpt. 
En projektanställd lärare har handlett pedago-
ger samt ansvarat för övergången från bedöm-
ningsportalen Unikum till Vklass. 

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

En till en  
Pedagogerna i Ystad har under året erbjudits 
utbildningar och workshops av IT-
pedagogerna. Dels fortsatta insatser kring de 
tekniska verktygen, men även kring pedagogik 
och metodik kopplat till de utmaningar vi mö-
ter med ett digitalt arbetssätt.  

Teknikmässigt har vi ytterligare förtätat våra 
verksamheter. Förutom att samtliga elever åk 
4-9 har personliga elevdatorer är datortätheten 
för F-3 2 datorer per 5 elever. Utöver dessa har 

samtliga skolor och förskolor köpt in ytterli-
gare lärplattor.Se även ovan. 

 
Statligt finansierade projekt under året 
En av utvecklingsledarna har ett samordnings-
uppdrag för Skapande skola. För läsåret 
2014/2015 fick Ystads kommun 510 000 kr i 
Skapande skola-bidrag från Kulturrådet. Alla 
elever från förskoleklass till årskurs 9 har del-
tagit i estetiska lärprocesser i möte med kultur-
aktörer, mycket uppskattat av alla inblandade.  

Kommunen fick avslag på den Skolverksansö-
kan om läxhjälp som gjordes under året. 

 
Personal 
UE leds av en utvecklingschef och består av en 
utvecklingsledare, två IT-pedagoger, en pro-
jektanställd lärare (40 %) med ansvar för be-
dömning samt två projektanställda (20%) förs-
kollärare med uppdrag att inventera och inspi-
rera pedagoger i förskolan i användandet av 
lärplattor i undervisningen.  

Kompetensutvecklingen i utvecklingsenehten 
har bland anant bestått av konferenser kring 
bl.a. forskning och kvalitetsarbete anordnade 
av Skolinspektionen och Malmö högskola, del-
tagande i Nordiska skolledarkongressen, Skol-
verkskonferens om Allmänna råd fritidshem 
samt dialogträffar anordnade av KFSK/FoU 
Skola, utemiljöer på förskolor och skolor, 
SÖSKs EU-projekt-ledarutbildnin, SETT-
mässan. 

Utvecklingschefen  ingår i kommunens grup-
per för riskhantering, jämställdhet och tillgäng-
lighet samt krisledningsstab, arbetar med att ta 
fram riktlinjer för bra mat i förskola och skola 
samt med att stötta KoUs verksamheter i egen-
kontroll enligt livsmedelslagen och miljöbal-
ken och har, i samarbete med Malmö stad och 
KFSK, planerat InnoCarnival Skåne 2014.  
(http://www.innocarnival2014.se/) 

 
Framgångsfaktorer  
Utvecklingsenhetens breda och samlade kom-
petens är en tillgång i det stora uppdrag som 
UE har. UE ser fördelar med att ha en över-
blick över KoUs olika verksamheter och vara 
en del i den kvalitet som finns och den utveckl-
ing som sker.  
 

 



UE är lyhörd för behov och önskemål som 
framkommer och försöker vara ett stöd i de 
frågor som skolor och förskolor efterfrågar. IT-
pedagogerna ordnar workshops, inspirations-
tillfällen och tillhandahåller god och snabb 
service vid ärenden. Utvecklingsledarna stöttar 
verksamheterna i kvalitetsarbete och juridiska 
frågor, ger information och utbildning, deltar i 
nätverk och arbetsgrupper mm. Att UE är lite 
av ”spindeln i nätet” och en samlande resurs 
för såväl BUN som skolledare och pedagoger 
men också riktar sig externt mot organisation-
er, myndigheter, kommuner, företag mm ger 
mervärde för förvaltningen. 
 
Att Ystads kommun har en samordnare för 
Skapande skola är en framgångsfaktor, vilket 
visar sig i den utveckling av Skapande skola 
både kvantitativt och kvalitativt som skett de 
senaste åren.  

 
Ekonomi 
Ekonomin är god. 
 

Det kommande året 
Planeringen av den nya förskolan och skolan 
på Surbrunnsområdet kommer in en ny fas där 
olika kompetenser inom KoU kommer att tas 
tillvara. Utvecklingschef och IKT-strateg  in-
går i förvaltningens planeringsgrupp. 

UE kommer, tillsammans med BUN, utveckl-
ingschefer och skolledare, att fortsätta arbetet 
med ny BUN-plan och utveckling av det sys-
tematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i 
kommunen.  

Under 2015 kommer fritidshemshemssatsning-
en och arbetet med nyanlända elevers motta-
gande och lärande att intensifieras. Läslyftet i 
grundskolan och en nystart inom språkutveck-
lande arbetssätt inom förskolan i samarbete 
med biblioteket är andra viktiga fokus under 
det kommande året, liksom ett omfattande ar-
bete kring värdegrunden, som initierats av 
BUN och startats under 2014. I dessa projekt 
kommer UE att vara delaktig.  

 

   

Katarina Anker-Kofoed  
utvecklingschef  

 Foto: Elisabeth Nilsson Vi gör en diigtal al-
fabetsbok. Nu är vi på bokstaven G.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fritidsverksamheten 
 
Fritidsverksamheten består av verksamheten 
vid kommunens badanläggningar Ystad Arena, 
Fritidsbadet, och Nybrostrandsbadet, verksam-
heten vid Ungdomens Hus samt övriga så kal-
lade mötesplatser inom kommunen, Kultursko-
lan, KomTek samt föreningsverksamheten. 

Föreningsverksamheten omfattar bidragsgiv-
ning till ideella föreningar och studieförbund,  
utbildning, uthyrning av lokaler och anlägg-
ningar samt övrig föreningsservice och in-
formation i fritids- och anläggningsfrågor. I 
verksamheten ingår även planering och ge-
nomförande av olika aktiviteter/evenemang. 

 
Viktiga händelser under året 
Verksamhetsårets andra halva har präglats av 
förberedelse, färdigställande samt invigning av 
Ystad Arena – Ystads nya badanläggning. 

Drygt 58 000 besökare har varit med om en 
badupplevelse i anläggningen under det dryga 
kvartal som anläggningen varit i drift sedan in-
vigningen den 12 september.  

Verksamheten har blivit en modern och opti-
merad anläggning  med ett förnyat driftstän-
kande. Med hjälp av installerad teknik och sy-
stem är Ystad Arena landets mest moderna an-
läggning ur alla perspektiv. 

Ystad Arena har som mål att vara en mötes-
plats för alla vilket präglar arbetet och utgör 
ledord för medarbetarna. 

Badanläggningen bildar ram för föreningsverk-
samhet, simtävlingar, skolbad- och simunder-
visning för förskolebarn samt gemene mans 
besök i anläggningen. 

Anledning till ett besök av allmänheten kan 
vara många, t ex. motionssimning, lek- och 
skoj i familjebadet, babysimkurs, crawlkurs el-
ler vattengymnastik.  

Fritidsbadet stängde för gott efter många års 
drift i slutet av maj och friluftsbadandet i Ny-
brostrandsbadet tog vid. Utomhusbadet i Ny-
brostrand besöktes av drygt 21800 besökare 
under sommarmånaderna. 

 

 

 

Det kommande året 
Badet, etapp 1, är färdigställt och nu återstår 
uppförandet av två idrottshallar 

Arbetet med etapp 2 har inletts under året, pro-
jektering för framtagande av systemhandlingar 
har gjorts och upphandlingar pågår. Uppföran-
det av matcharena beräknas vara färdig i slutet 
av november 2015. 

Färdigställandet av hela anläggningen med ny 
matcharena och träningshall planeras till 2016. 

 

 

   

Marita Sysmäläinen, chef bad- och fritidsan-
läggnignar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ystad.se/fritid/ystadarena/oppettider/
http://www.ystad.se/fritid/ystadarena/priser/


Kulturskolan  

 
Viktiga händelser under året 
Utöver intagning av nya elever och pågående 
verksamhet startar året med den stora musikte-
aterföreställningen som är en del i kulturgaran-
tin i Ystad och som riktar sig till alla barn i  F-
klass till åk 3. Detta har blivit en populär trad-
ition som dels ger barnen en kulturupplevelse 
dels låter personalen på Kulturskolan göra ett 
större gemensamt projekt tillsammans. I bästa 
fall  resulterar det i ett antal nyrekryteringar!   

Under året sker ett antal fasta konserter och fö-
reställningar både inom musik som sommar-
konserter, elevaftnar på torget i Forum Ystad, 
Kammarmusik, Tidig musik, julkonsert  mm 
samt inom vår teaterverksamhet.  

Kulturskolan har även haft sångläger, stråklä-
ger och arrangerat samspelsdag för blockflöjt-
selever i Skåne. Under våren 2014 skedde 
också ett arbete med att rekrytera ny chef till 
Kulturskolan på 75%.  

Vi har även varit med i och invigt nya badhu-
set, Ystad Arena, medverkat på Världens barn, 
Sjung gung i Lund för att nämna några aktivi-
teter utanför huset.  

Under sommaren gjordes en webbstrategi och 
ett större arbete med att utveckla hemsidan till 
en lättnavigerad och tydlig informationskälla 
som uppdateras löpande för att den alltid skall 
vara aktuell. 

Vi hade under hösten ett två dagars Öppet hus 
som blev en stor succé med många besökare 
och nyanmälningar. Verksamheten har även 
breddats i form av vår nya utställningsvägg 
Entrén. Detta för att kunna synliggöra unga 
konstnärer och fotografer i Ystad! Ett forum 
som inte tidigare funnits. Förutom utställning-
en får de unga stöd och coachning i hur man 
disponerar utställningsyta, marknadsföring, 
kan ansöka om pengar i ungdomspotten samt 
anordnar en vernissage. Detta blir en erfaren-
het som är oerhört värdefullt att ha på ett fram-
tida cv. 

 
Elever  
Kulturskolan ska vara en naturlig del av kom 
munens kulturliv och ett tryggt val för familjer 
vars barn önskar ta del av vår verksamhet. Som  

 
elev på Kulturskolan möts man av möjlighet-
erna till omfattning och nivå som passar indi-
viden, från att bidra till en meningsfull fritid 
till exempelvis förberedande för högre musik-
studier. 

Vi har fortfarande köer på en del instrument 
(piano, gitarr, fiol, slagverk samt solosång) 
men försöker erbjuda platser inom andra in-
strument/konstformer eller grupper under tiden 
man står i kö. 

 
Personal  
Inga förändringar har gjorts i personalstyrkan 
sedan förra verksamhetsbeskrivningen. En del 
tjänster är fortfarande deltid. Arbetsmiljön på 
Kulturskolan skolan är god liksom samarbetet 
mellan lärarna. 

Kulturskolan har en väldigt bra sammansätt-
ning av kompetens, erfarenhet och personlighet 
i kollegiet. 

Under året har vi haft två personal som varit 
långtidssjukskrivna men dessa är helt eller del-
vis tillbaka idag. 

 
Måluppfyllelse 
Barn- och utbildningsplanens mål att barn 
och unga ska garanteras kulturupplevelser 
och själva inspireras till att skapa och ut-
trycka sig är något som sker dagligen på Kul-
turskolan.  
 
Vi anser att vi starkt bidrar till att ge barn och 
unga en meningsfull fritid och ger möjlighet 
att utveckla sin lust att lära och utvecklas i 
sitt kreativa skapande. 
 

Framgångsfaktorer  
Kulturskolan har en kompetent och entusias-
tisk personal som är en viktig del av  fram-
gångsfaktorerna. Kulturskolan är en viktig 
verksamhet för att bidra till att ge barn och 
unga en meningsfull fritid. Förutom att man 
kan ha individuell undervisning erbjuder vi 
också spel i orkestrar och ensembler inom 
ramen för verksamheten. Vi kan också er-
bjuda andra konstformer än musik och hop-
pas på att kunna bredda detta ytterligare i 

 



framtiden. Under hösten har vi jobbat en del 
med att synliggöra vår verksamhet i form av 
ett omfattande hemsidearbete, uppmärksam-
mats på ett antal helsidor i Ystad Allehanda 
men även se till att marknadsföra nyheter och 
arrangemang på kommunens hemsida. Öppet 
hus var en stor succé och vi har som mål att 
fortsätta synas även utanför våra lokaler på 
regementet.  
 
 
Ekonomi  
Föregående år fick Kulturskolan ett investe-
ringsbudget på 100.000 för att komma ikapp 
vad gäller nyinvesteringar och underhåll för 
musikinstrument och utrustning.  
Då inga nya stora investeringar skett under 
2014 av naturliga orsaker då man under våren 
rekryterat ny chef osv. kommer detaljerat in-
vesteringsbehov att ses över under våren 
2015. Kommer nya medel in för att kunna 
bredda verksamheten ytterligare?  
 
 
Det kommande året 
Vi kommer aktivt fortsätta att synliggöra 
Kulturskolan och fortsätta rekrytering av nya 
elever. Samarbete är också en viktig del som 
vi kommer se över ytterligare. Kulturskolan 
kommer också bredda sin verksamhet genom 
att erbjuda kurser i film för barn 9-12 år un-
der vår och höst. Detta sker bla i samarbete 
med Film i Skåne. 
Vi håller på och kommer fortsätta se över och 
utveckla våra administrativa rutiner och 
strukturer. 
Vi står också inför pensionsavgång inom 
blåsinstrumentsidan. Något vi kommer ta itu 
med och diskutera snarast under våren. 
 
 
Kulturskolan skall vara en naturlig del av Ys-
tad kommuns kulturliv där barn och unga 
skall få utvecklas i sitt kreativa skapande! 
  
 
 
       

Marie Sandvik, chef för Kulturskolan 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Öppen fritidsverksamhet 
 
Verksamheter 

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

 
Viktiga händelser under året 
Under 2014 har verksamheten på Ungdomens 
hus som alltid varit i förändring för att möta 
målguppens behov. Det har bland annat inne-
burit att Ungdomens hus varit öppet sju dagar i 
veckan även under sommaren. Naturligtvis är 
Ungdomens hus även en viktig mötesplats un-
der övriga skollov då vi erbjuder bland annat 
två aktiviteter för mellanstadiet ett än större 
utbud för huvudmålgruppen. 

Det viktigaste arbetet sker i vardagens möte 
med ungdomarna. Att de kommer hit och får 
lära kanna andra ungdomar i en miljö som vi 
vill ska präglas av öppenhet och respekt. 

Vi har börjat bjuda på fika tisdag, onsdag och 
torsdag mellan kl. 16.00-16:30. En bulle med 
ost och till det något att dricka. I caféet har vi 
dessutom utökat utbudet av varor som är 
märkta med Fairtrade och Ekologiskt. Detta 
kompletteras med att vi erbjuder ”härodlade” 
grönsaker under sommaren. 

Studion har tagit stora kliv framåt och nyttjas 
mer och mer igen. Det har visat sig att det fun-
nits behov av att uppdatera studion med nya 
saker och programvaror för att var med i mat-
chen. Under hösten gjordes ett förarbete för 
denna uppgradering som sedan kommer ske 
under 2015. 

Öppen scen på onsdagar och Fredagsröjen har 
fungerat bra och då extra bra när vi har våra 
egna band som spelar. Engagemanget i Musik-
hjälpen var  något alldeles extra i år vilket är 
viktigt att uppmärksamma. 

Vi har fortsatt vår samverkan med skolorna 
och har genomfört olika aktiviteter tillsam-
mans med olika årskurser. Vi har t.ex. haft 
”Klass kul”, för alla i årskurs 7, där fokus har 
legat på att eleverna ska lära känna varandra. 
Årskurs 7 har också varit målgruppen för träf-
farna i kursen ”Online/Offline” där eleverna  

 

 

får reflektera kring och lära sig om det finns 
skillnader mellan det som händer på nätet eller 
det som händer i korridoren på skolan. ”Desig-
nade klasser” är en tredje variant på samverkan 
med skolorna. Här arbetar vi utifrån mer speci-
fika grupproblem och initiativet kommer från 
lärare och /eller kurator på skolan. 

I skateparken har kickboards tillkommit och 
gett ytterligare en dimension till skatekulturen. 
Sist men inte minst uppmärksammar vi bland 
annat FN-dagen i mars och husets födelsedag i 
december. 

2014 innebar också att verksamhetsledaren 
Käthe Ivarsson sa upp sig från sin tjänst och 
rekryteringsprocessen för att få en ny verk-
samhetsledare genomfördes under hösten. 

 
Personal 
Sex personer har gått grundkursen i lösnings-
fokus och en person har gått fördjupningskur-
sen. Kursen geomförs på SIKT i Malmö. Två 
personer har även utbildats i MI – motiverande 
samtal. Tre personer var med i projektet 
Kondomkunskap, som har som mål att arbeta 
för en ökad kondomanvändning och annan säk-
rare sexpraktik bland ungdomar och unga 
vuxna i åldrarna 15-29 år i Skåne. 

 
Det kommande året 
2015 kommer erbjuda många spännande utma-
ningar. En ny verksamhetsledare tillträder den 
19 januari 2015. Verksamheten ska synliggöras 
mer, breddas och nå nya målgrupper. För att 
lyckas med det behövs välutbildad personal 
och tid för reflektion tillsammans i arbetslaget 
och med ungdomarna. 

 

   

Jesper Mattsson, verksamhetsledare 

 

 

 

 



KomTek 
 
Viktiga händelser under året 
Under våren har rekrytering av ny verksam-
hetsledare/chef för Kulturskolan skett. 

Förutom vårens och höstens kurser medver-
kade även KomTek på Kulturskolans öppna 
hus under två dagar. Under hösten har vi även 
deltagit på KomTeks nationella träff i Jönkö-
ping under 3 dagar för att dela med sig av 
varandras erfarenhet och kunskap. Vi har 
också varit i Helsingborg då KomTek från 
Södra området träffades. 

En annan positiv händelse var en helsida i Ys-
tad Allehandas näringslivsbilaga där vi berättar 
om verksamheten. 

 
Elever 
Under året har ca 120 elever deltagit i Kom-
Teks verksamhet. Kurserna har hittills endast 
funnits i två nivåer som nybörjare och fortsätt-
ning. Under hösten har vi därför diskuterat hur 
vi kan behålla de elever som redan gått dessa 
men samtidigt ge nya utmaningar. 

 
Personal 
Komtek leds av en verksamhetsledare (25%) 
som även är chef för Kulturskolan i Ystad.  

Aktiviteterna på KomTek leds av två handle-
dare  (50% samt 30%) som dessutom tjänstgör 
som fritidspedagoger  i Ystad. 

 
Måluppfyllelse 
”På KomTek är minst 50% bland deltagare och 
personal flickor/kvinnor”.  På KomTek i Ystad 
har vi blandade grupper och personalen består 
endast av kvinnor.  

KomTeks pedagogik bygger på glädjen i att 
skapa med teknikens hjälp och våra kurser har 
alltid fullt deltagarantal och man vill gärna 
fortsätta på flera kurser. 
 

Framgångsfaktorer 
Bra anpassade lokaler på Spanienfararegatan 
vid hamnen, entusiastisk personal och bra 
anpassade kurser och material är faktorer 
som gett KomTek gott rykte.  

 

 

Ekonomi  
Budgeten, 600 000 kr, har varit lika stor se-
dan starten. Det hade varit en önskan att få 
utökade medel till KomTek för att ges möj-
lighet att utveckla verksamheten vidare i Ys-
tad. 
 
Det kommande året 
Vi kommer aktivt fortsätta att synliggöra 
KomTek och fortsätta rekrytering av nya ele-
ver samt utveckla nytt utbud. 
 
Nytt för i år är att vi istället för att trycka bro-
schyrer provat att göra digitala utskick till 
skolor istället. Hemsidan är också något vi 
ska jobba vidare med och utveckla. 
 
Vi har också varit i kontakt med Snilleblix-
tarna, något som tidigare funnits i Ystad. Att 
jobba med snilleblixtarna skulle innebära att 
vi skulle kunna ge skolans lärare fortbildning, 
stöd  och färdiga koncept att jobba med tek-
nikämnet i skolan kopplat till läroplanen. Nå-
got vi tror skulle vara mycket uppskattat.  
 
KomTek skall vara en naturlig del av Ystad 
kommuns kulturliv där barn och unga skall få 
utvecklas i sitt kreativa skapande med teknik! 
 

   

Marie Sandvik, verksamhetsledare KomTek 

 

 

 

 

 

  
  
  
               

 

 

 



Barn- och elevhälsan 
 
 
Viktiga händelser under året 
Under 2014 har Barn- och elevhälsan haft stort 
fokus på processen att prioritera mer insatser 
på grupp och organisationsnivå. Dock sker 
ännu den övervägande delen av vårt arbete på 
individnivå. 

De diskussioner som förts har gett möjlighet 
att utvärdera verksamheten, men även gett un-
derlag för att kunna vidareutveckla elevhälso-
arbetet tillsammans med rektorerna. Tyvärr har 
dialogen med rektorerna under 2014 inte varit 
så tätt som önskats. 

 
Barn och elever 
Arbetet med DISA- som är en metod för att 
förebygga stress och psykisk ohälsa hos tonårs-
flickor. har fortsatt under 2014. Ytterligare 
kursledare är utbildade vilket varit en förut-
sättning för att kunna erbjuda samtliga flickor i 
åk 8 DISA. 

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

Hälsofrämjande paket - Utifrån de diskuss-
ioner som förts och önskemål som framkommit 
från rektorerna så har en sammanställning av 
vad elevhälsan kan erbjuda utifrån sitt hälso-
främjande och förebyggande uppdrag tagits 
fram och delgetts rektorerna. 

En föreläsning kring självkänsla genomfördes 
under hösten målgruppen var vårdnadshavare 
till elever från åk 1-3, ca 75 personer deltog 
och utvärderingen från kvällen var mycket po-
sitiv.  

Resursmöten  - Under 2014 kan vi se en 
minskning av antalet resursmöten jämfört med 
föregående år. Det har totalt inkommit 12 an-
ökningar under 2014.  Det är i dagsläget svårt 
att säga vad minskningen beror på. Majoriteten 
av de ansökningar som inkommit har inkommit 
från skola och förskola. Externa aktörer har 
inte tagit initiativ till resursmöte under första 
året.  

 

 
 
Två av koordinatorerna har upphört med att 
vara koordinatorer men det har dock tillkom-
mit två nya vilket innebär att projektet fortfa-
rande har 11 koordinatorer att tillgå.  

I frågan om implementering har projektledare 
varit ute i samtliga verksamheter (både interna 
och externa) och informerat om resursmöte. 
Detta har mottagits väl. Under höstterminen 
har tanken varit att åka ut till verksamheterna 
(interna och externa) och presentera resultatet 
från utvärderingarna. Detta har dock inte varit 
möjligt då utvärderingarna inte är fullständiga.    

Majoriteten av effektutvärderingarna har avslu-
tats ofullständiga då flera av mötesdeltagarna 
inte har deltagit i utvärderingarna. Det har un-
der året varit stor fokus på utvärderingarna och 
hur vi ska få dem kompletta. Projektledare har 
haft dialog med berörda chefer i frågan.  Uti-
från de utvärderingar som finns ser vi att majo-
riteten av föräldrar som har tagit del av re-
sursmöten, är positiva till mötesformen. 

Under första året har samarbetet med Tomelilla 
utvecklats. Vi har tagit hjälp av varandras ko-
ordinatorer och erfarenheter i stor utsträckning.  

Beslut har tagits att skjuta på spindelutbildning 
som var tänkt att hållas under hösten 2014. 
Detta då projektet inte har fortlöpt på önskat 
sätt utifrån projektplanen. Detta har varit en 
prioritet att hantera.  
 

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

En Tobakspolicy som omfattar barn/unga i 
förskola, grundskola och fritidsverksamhet un-
der Ystads kommuns regi (2013-2016) antogs 
av BUN 130425 § 43. Policyn arbetades fram i 
bred samverkan mellan Barn- och elevhälsa 
och skolorna. Arbetet med framtagande av 

 



handlingsplaner för skola och förskola har på-
börjats av medarbetare i elevhälsan tillsam-
mans med berörda aktörer och kommer att fär-
digställas under våren -14. 

Personal  
Barn- och elevhälsan har genomfört en hel del 
kompetensutveckling till verksamheterna och 
dess personal. 

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

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

• TAKK – fortbildning för arbetslag 
 

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

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

• Fortbildningsinsatser för personal 
kring problemskapande beteende  
 

 
Måluppfyllelse 
Verksamheten stämmer väl överens med de in-
tentioner som finns i BUN-planens mål för 
2010-2014.   

I vårt arbete främjar vi eleverna att nå de nat-
ionella kunskapsmålen, och erbjuder variation 
både när det gäller pedagogiska metoder och 
lärandemiljöer.  

All verksamhet som erbjuds på Marietorp är 
riktade mot Lgr 94/Lgr11. Genom att vistas ute 
främjas elevernas fysiska, psykiska och sociala 
hälsa och att eleverna får möjlighet att använda 
närsamhällets resurser och möjligheter. 
 
Framgångsfaktorer  
Dialog och samverkan med rektorer och för-
skolechefer. Samverkan med samarbetspart-

ners Social Omsorg samt Barn- och Ungdoms-
psykiatrin (BUP). 

 
Ekonomi  
Ekonomin har under 2014 varit hanterbar. Den 
del av Barn- och elevhälsans budget som rör 
tilläggsbeloppet har dock gått minus. 

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

Med utgångspunkt i resultaten från de elevhäl-
soenkäter som görs i kommunen samt de reg-
ionala och nationella folkhälsoundersökning-
arna kommer arbete med självkänsla och psy-
kosocial hälsa att precis som 2014 prioriteras 
även under 2015 

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

 
 

   

Christine Ekdahl, Områdes-, verksamhetschef 

 

Foto: Anne Eiman Larsson Utepedagogik på bästa 
sätt 

 

 



Bemanningen 
Viktiga händelser under året 
Bemanningens huvuduppdrag är att förse 
kommunal förskola, fritids och skola med vi-
karier för ordinarie personal.  

Under 2014 levererade vi drygt 72 000 vikarie-
timmar till verksamheterna. 
 
Det är en ökning med ca 11 000 timmar sedan 
2013. Ökningen beror på fler beställningar från 
verksamheterna och framförallt på att vi servar 
fler verksamheterna.  
 
Under 2014 har vi börjar serva Vuxenutbild-
ningen, Sydskånska gymnasieförbundet, Ystad 
Arena och KoU-huset (administration). Utöver 
de 72 000 vikarietimmarna  tillsatte vi ett antal 
längre vikariat i verksamheterna. 

Under 2014 har Bemanningen tagit över ansva-
ret för att administrera frågor och arbete kring 
skolskjuts för elever i Ystads kommun. 

Vi har också flyttat in i våra nya lokaler. Loka-
lerna är i KoU-husets entré vilket gett oss en 
del nya uppdrag och uppgifter. Med placering-
en kan vi ge besökande till KoU-huset en be-
tydligt bättre service än tidigare. 

Personal  
Personalstyrkan i Bemanningen består av tills-
vidareanställda, visstidsanställda och timavlö-
nade. Antalet anställda personer varierar stän-
digt. I slutet av 2014 bestod personalstyrkan av 
ca 50 visstidsanställda/tillsvidareanställda och 
ca 200 timavlönade.  

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

För Bemanningen, som enhet, fokuserade vi 
2014 på 3 tre huvudmål: 

Kvalité, Trivsel och Ekonomi. 

 
Framgångsfaktorer 
Det är många faktorer som avgör om vi lyckas 
med uppdraget. De vi fokuserat på under 2014 
är: 

Utvärdering  
Vi har under 2014 arbetat fram ett arbetssätt 
för att kunna utvärdera våra vikarier på ett 
konstruktivt och uppföljningsbart sätt. Syftet är 
att kunna ge vikarierna bättre feedback på vad 
de gör bra och vad de kan förbättra. Vi har på-
börjat utvärderingen under slutet av 2014 och 
kommer att arbeta med det fortlöpande under 
2015. 

Rutiner 
Ett stort antal anställda och många vikariat att 
hantera varje dag kräver tydliga och effektiva 
rutiner. Under 2014 har vi förfinat och tydlig-
gjort våra rutiner kring bl.a. rekrytering, debi-
tering, lönesättning, bemötande. Detta är ett 
ständigt pågående arbete.  
 

Ekonomi 
Bemanningen är en resultatenhet vilket innebär 
att vi inte har en fastställd budget. Vi ska bära 
våra egna kostnader och nå ett nollresultat. 
Under 2014 blev resultatet minus ca 
700.000kr. 

Under 2015 kommer vi att arbeta vidare med 
att nå ett nollresultat. Framförallt två åtgärder 
kommer att bidra till ett nollresultat: 

• Bemanningen kommer att minska sin 
administrativa personal med ca 45 %. 

• Vi har en ny budgetstruktur som 
kommer innebära att en del stora kost-
nadsposter inte längre kommer att be-
lasta Bemanningen.  

Det kommande året  
Vi kommer arbeta vidare med våra tre huvud-
mål: Kvalité, Trivsel och Ekonomi, där vi 
kommer att ha extra fokus på vår nya utvärde-
ringsmodell. Vi kommer att arbeta vidare med 
att effektivisera för att nå ett nollresultat och 
ändå öka kvalitén på det vi levererar. Utforma 
en rekryteringsplan och strategi (Utifrån den 
kompetensinventering som görs i förvaltning-
en). 

   
Stefan Ahlbeck,  

chef adminstration och bemanning  

 



Bilagor

Föräldraavgifter Redovisning 
2014 

Redovisning 
2013 

Redovisning 
2012 

Belopp i tkr       
        
Förskola 10 406 10 536 10 581 
Fritidshem 7 079 6 896 6 701 
Pedagogisk omsorg 160 155 188 
        
Summa avgifter 17 645 17 587 17 470 

    
    Statsbidrag Redovisning 

2014 
Redovisning 
2013 

Redovisning 
2012 

Belopp i tkr       
        
Maxtaxa       
Förskola 4 594 4 786 4 755 
Fritidshem 2 633 2 746 2 728 
Pedagogisk omsorg 378 392 389 
        
Grundskola       
Kvalitetssäkrande åtgär-
der 1 201 1 254 1 250 

        
Vuxenutbildning       
Yrkesvux och Lärling 6 582 5 956 2 898 
        
Summa statsbidrag 15 388 15 134 12 020 

    Nettokostnad Redovisning 
2014 

Redovisning 
2013 

Redovisning 
2012 

Belopp i tkr       
        
Barnresurs 145 386 141 020 148 523 
Elevresurs 119 965 115 440 126 355 
Likställighetsresurs 9 632 8 975 9 671 
        
Summa 274 983 265 435 284 549 

 

 

 

 

 

 



Investeringar 2014 Utfall Budget Avvikelse 
Belopp i tkr       
        
Proj nr       
I3226B Ystad Arena Fas 2 45 0 -45 
I04720 Datautbyggn, Ledn Pers + Ro Adm 73 0 -73 
I05200 Utbyte Av Köksutrustning 82 0 -82 
I05800 It-Satsning, Grundskolan 1 286 1 000 -286 
I05850 It 1:1 3 028 4 800 1 772 
I15400 Instrumentinköp, Musikskolan 16 0 -16 
I15862 Inventarier Köpingebro Skola 647 0 -647 
I16170 Div Inv Kosmos 173 0 -173 
I35310 Inköp Lekplatsutrustning Bun 174 0 -174 
        
Summa 5 524 5 800 276 
 

 

 

 

 

 

  

 



Ordlista
 
Resursfördelningsmodell = Ett system för att fördela resurser, i detta sammanhang pengar. Barn- och 
utbildningsnämnden tilldelar resurser utifrån volymförändringar multiplicerat med ett a-pris (barn- och 
elevresurs/skolpeng). 

 
Resultatenhet  = En enhet där den ansvariga chefen utifrån erhållna beställningar och med inriktning 
mot uppsatta mål skall planera och genomföra en verksamhet.  

Denna enhet har både intäkter och kostnader, vilket innebär att dessa i sin tur skall kunna påverkas. 
Resultatenheten är ansvarig för det samlade resultatet, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.  

Verksamheterna skola, förskola, fritidshem, förskoleklass och pedagogisk omsorg är organiserade som 
resultatenheter. Dessa finansieras med intäkter i form av skolpeng som utbetalas månadsvis baserat på 
antalet barn och elever vid mätdatumet för respektive månad.  

Resultatenheten kan få extra resurser, utöver skolpengen, för barn i behov av särskilt stöd i form av 
tilläggsbelopp för enskilt barn eller elev. 

 
Kostnadsenhet  = En enhet där den ansvarige chefen har till uppgift att inom ramen för anvisade re-
surser och uppsatta mål genomföra en viss verksamhet. Redovisad kostnad mäts mot budgeterad kost-
nad.  

Grundsärskolan är organiserad som en kostnadsenhet och Ystads kommun har träffat ett samarbetsav-
tal avseende ledning och drift av träningsskola med kommunerna Sjöbo, Skurup och Tomelilla.  

Även vuxenutbildningen samt området fritid och hälsa är organiserade som kostnadsenheter. 

 

 

 

 

 


