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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.

På väg mot
ett hållbart Ystad!

Ett bokslut som bara är en början.

För tredje gången har ett hållbarhetsbokslut tagits fram 
för Ystads kommun. Hållbarhetsfrågorna är i fortsatt  
fokus, inte minst efter den senaste sommarens extrema 
värme. Ett av Ystads kommuns sju övergripande mål  
är att  kommunens verksamheter ska arbeta utifrån  
miljöhandlingsprogrammet och folkhälsoprogrammet.
 Miljöprogrammet anger inriktningen för miljöarbetet, 
både i kommunen som geografiskt område och för kom-
munens 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 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 2018 innehåller uppföljning av dessa 
båda program. För varje mål redovisas på vilket håll ut-
vecklingen är på väg. Goda exempel från verksamheterna 
lyfts fram för att visa på vad som görs för att uppnå målen.
 En attraktiv livsmiljö gör att människor lockas till 
Ystads kommun och väljer att stanna här. För att kunna 
behålla attraktiviteten på lång sikt är det viktigt att   
kommunen arbetar för hållbarhet i ett ekonomiskt,  
miljömässigt och socialt per-

Detta hållbarhetsbokslut är 2018 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. 
Ambitionen är hög vad gäller hållbarhetsarbetet och i 
kommunens målstyrning har det fastställts att verksam-
heten ska ske i linje med dessa två program. 
 Begreppet hållbar utveckling innefattar flera olika  
dimensioner och mål. FN:s Globala mål för en hållbar 
utveckling är integrerade och odelbara och balanserar 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den miljö-
mässiga, den sociala och den ekonomiska. 
 Den miljömässiga hållbarheten handlar såväl om  
planetens ekosystem och artrikedom som de ekosystem- 
tjänster vi människor nyttjar. Ett ekosystem bidrar med 
flera tjänster på samma gång, grönskan och vattnet i staden 
ger till exempel renare luft, bättre lokalklimat, ökad hälsa, 
rekreationsmöjligheter, klimatanpassning och buller-
dämpning. Den miljömässiga dimensionen handlar även 
om hur väl vi människor tar hand om planeten för att 
den ska fortsätta tillhandahålla dessa ekosystemtjänster.
 Den sociala dimensionen tar fasta på både 
fysiska och psykiska värden, exempelvis  
demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter  
och folkhälsa. Samspelet mellan människors 
möjlighet att uppfylla dessa värden och  
planetens resurser är en betydelsefull del av 
dimensionen.
 Den ekonomiska dimensionen fokuserar i 
sin tur på hushållandet av resurser på lång sikt 
och värnandet om den lokala ekonomin. Alla 
medborgare ska ha råd att tillgodose sina 
grundläggande behov i relation till jordens 
ändliga resurser. Den ekonomiska dimension- 
en handlar om att sträva efter en ekonomisk 

utveckling som inte orsakar negativa konsekvenser för 
den miljömässiga- eller sociala dimensionen, en ökning 
av ekonomiskt kapital får med andra ord inte ske på  
bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt  
kapital. 
 Tillsammans är dessa dimensioner avgörande för att 
minska den negativa påverkan på naturen, främja männ-
iskors hälsa, gynna den ekonomiska utvecklingen samt 
nå en långsiktigt hållbar utveckling.
 De globala målen består av 17 mål för hållbar utveckling, 
med sammanlagt 169 delmål. Alla länder i världen ska  
arbeta för att nå FN:s globala mål och det är respektive 
regerings ansvar att målen nås i det egna landet. Arbetet 
med de globala målen ska ske i samarbete mellan nation- 
ella och lokala myndigheter, kommuner, organisationer 
och föreningar, forskare och näringsliv. Syftet med målen 
är att uppnå följande till år 2030:
• Att avskaffa extrem fattigdom 
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• Att främja fred och rättvisa
• Att lösa klimatkrisen

Tillsammans mot en hållbar 
framtid
Den 14 juni 2018 slog kommunfullmäktige fast att 
kommunstyrelsen tillåts inrätta ett hållbarhets-
utskott. Det nya utskottet övertar de uppgifter 
som tidigare hanterats av folkhälsoberedningen 
och miljöutskottet. 
 Det är viktigt 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 miljö- 
mässig hållbarhet. På samma sätt kan också  
klimatförändringar, miljöförstörelse och för- 
oreningar ha stor påverkan på folkhälsan.
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MILJÖARBETET 
I YSTADS KOMMUN

YSTADS MILJÖMÅL

I Ystads kommun finns ett, av kommunfullmäkti-
ge antaget, Miljöprogram som gäller för åren 
2014 till 2020. Här stakas riktningen ut för hela 
kommunens miljöarbete, både för det geo- 
grafiska området som Ystad utgör och för 
kommunens 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 miljömål, 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.

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 långsiktigt 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 skonsam för miljön  
och socialt hållbar.

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

Fullföljer vi våra  
miljöåtaganden? 
Miljömässig hållbarhet brukar ofta beskrivas 
som att den sätter ramarna eller ligger till grund 
för de två andra hållbarhetskomponenterna 
(social och ekonomisk hållbarhet). Målet med 
den miljömässiga hållbarheten är att människans 
liv skall kunna genomlevas på en planet med 
begränsade resurser. Målsättningen innefattar 
ett idealt läge för samhället där levnadsvillkor 

och resursanvändning möter mänskliga behov 
utan att äventyra hållbarheten i ekosystemet 
och miljön så att även framtida generationer 
kan få sina behov tillgodosedda. 
 I Sverige har riksdagen beslutat att arbetet 
mot miljömässig hållbarhet ska vägledas av 
det så kallade miljömålssystemet som består 
av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål 
och tjugofyra etappmål. Generationsmålet är 
ett inriktningsmål för miljöpolitik och miljö- 
arbete på alla nivåer i samhället och syftar till 
att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen 
ska finnas på plats inom en generation. Miljö-
kvalitetsmålen beskriver det hållbara tillstånd i 
miljön som miljöarbetet ska leda till. 
 I detta bokslut redovisas den senaste till-
gängliga statistiken inom respektive miljömål. 
Det finns även en sammanvägning av statistiken 
och de aktiviteter som genomförts för att ge 
en samlad bild av åt vilket håll trenden pekar.  

YSTADS MILJÖMÅL

Trenden inom miljömålet Vattenmiljöer i balans  
är fortsatt något negativ. Statusen i kommunens 
vattendrag har inte förbättrats och läckaget av växt- 
näring har ökat. Kommunen har emellertid vidtagit 
en rad åtgärder för att förbättra utvecklingen.  
Resultaten av dessa ansträngningar visar sig  
förhoppningsvis om några år. 

Utvecklingen ser negativ ut för miljömålet Hållbar 
konsumtion. Här har utvecklingen gått från något 
positiv till något negativ. Inköpen av såväl ekolog- 
iska som fairtrade-märkta produkter har minskat 
markant. Däremot ser vi en positiv utveckling när 
det gäller minskningen av mängden hushållsavfall 
och kommunens verksamheter arbetar med flera 
olika aktiviteter för att inspirera människor att 
konsumera mer hållbart.  

För miljömålet Rik natur- och kulturmiljö har 
trenden gått från något negativ till något positiv. 
Andelen jordbruksmark som odlas ekologiskt har 
ökat något och beslut har tagits om att ta fram ett 
kommunomfattande kulturmiljöprogram.

Trenden inom miljömålet Hållbart nyttjande av 
mark och vatten är fortsatt något positiv. Visser- 
ligen har jordbruksmark tagits i anspråk för explo-
atering, men stadsbyggnadsavdelningen arbetar 
aktivt för att minimera ianspråktagandet av jung-
frulig mark. En större andel av slammet från  
avloppsreningsverket har kunnat återföras till 
kretsloppet.

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan är det mål 
som kommunens verksamheter arbetar mest fram-
gångsrikt med. De aktiviteter som genomförs får 
direkta effekter i statistiken. Kommunens beslut om 
att delta i utmaningen om ett 100% fossilbränsle-
fritt Ystad till 2020 har gett bra resultat. Då ut- 
maningen emellertid bara gäller kommunen som 
organisation finns det fortfarande stor förbättrings- 
potential när det kommer till medborgarnas energi- 
förbrukning och resvanor. 
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TREND OCH UTVECKLING

I Miljöprogrammet finns två centrala utmaningar kopplade 
till vattenmålet; att få bukt med övergödningen samt att 
driva en hållbar fysisk planering. 
 Det är viktigt att beakta klimatförändringarna i den  
fysiska planeringen så att olika anpassningsåtgärder kan 
genomföras i tid för att motverka erosion. Stigande havs-
nivåer hotar inte enbart bebyggelse och infrastruktur 
utan även andra kust- och strandnära värden som kan 
vara oersättliga.
 Målet vattenmiljöer i balans går i linje med flera av de 
globala målen. 
 Kommunens vattendrag visar fortsatt en huvudsakligen 
måttlig ekologisk status. De vattenförekomster som inte 
har måttlig ekologisk status har otillfredsställande eller 
dålig status. Sedan 1990-talet har regelbundna mätningar 
av bland annat kväve, fosfor, pH och syrehalt mätts i 
kommunens åar. Under denna tid har halterna (µg/liter) 
av kväve och fosfor minskat långsamt men stadigt.  
Halterna säger dock inget om hur mycket som har  
transporterats till havet eftersom detta även är beroende 
av flödet (liter/sekund) i vattendragen. 

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 kommunens vattenanläggningar 
ska bedrivas och förändras på ett säkert sätt så att 
människor och miljö inte utsätts för risker, vare sig idag 
eller i framtiden.

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

YSTADS MILJÖMÅL YSTADS MILJÖMÅL

STRATEGISKT MILJÖMÅL 1: 

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

Vattenförbrukning
Den varma sommaren medförde extra hög vattenför-
brukning och ett nytt förbrukningsrekord sattes. Inte  
sedan 2006 har kommunens invånare använt så mycket 
vatten, närmare bestämt 12 000 m3 (50% mer än normalt) 
under ett och samma dygn. Trots det har kommunen inte 
krävt bevattningsförbud likt många andra kommuner. 
Detta är tack vare god planering och investeringar i en 
säker och hållbar dricksvattenförsörjning på lång sikt.
 Det finns två vanliga anledningar till vattenbrist. Den 
ena är att det är låga grundvattennivåer i naturen så att 
det inte finns tillräckligt med vatten som kan behandlas 
till dricksvatten. Den andra anledningen är att vattenverk 
eller ledningar i marken har för låg kapacitet. I Ystads 
kommuns vattentäkter har det inte uppmätts några oro-
väckande låga grundvattennivåer och Nedraby vatten-
verk är nyligen ombyggt så att det har hög produktions-
kapacitet. Därför hade kommunen inga problem med 
dricksvattenförsörjningen under sommaren 2018.

Österlens sköna vattendrag
Österlens sköna vattendrag är ett projekt mellan två  
vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge- 
ån samt Österlens vattenråd. Det är även ett samarbete 
mellan sex kommuner där vattnets naturliga gränser går, 
vilket inte följer kommungränserna. Här deltar även lokala 
naturskydds- och fiskevårdsföreningar i gemensamma 
aktiviteter som exempelvis vandringar och studiecirklar. 
Projektet genomförs med stöd från Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling och LEADER  
Sydöstra Skåne. 
 Under 2018 har projektet ordnat besök till Seges-
holmsån, Tommarpsån och Verkeån. Det har även  
genomförts informationsträffar med föreläsningar och 
diskussioner. För yngre besökare organiserades ett  

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2018

samarbete med kulturhuset i Tomelilla där besökare 
kunde testa hur man forskar med ett mikroskop och titta 
på vad som lever i åarna. 
 En gemensam workshop med Lunds universitet ledde 
till ett samarbete mellan flera universitet och högskolor. 
Samarbetet syftar till att koppla ihop forskning och vatten- 
råden för att gemensamt hitta ett mer effektivt sätt att 
hantera vattenfrågor från källa till hav. 
 Under 2019 planeras flera inspirationskvällar med  
fokus på bland annat Nybroån, Kabusaån, Rörums norra 
och södra åar samt Klammersbäck. Den 25 maj börjar 
även ungdomsverksamheten i Tomelilla kommun i sam-
arbete med Natursnokarna.
 
Marinpedagogisk verksamhet
Under 2018 har den marinpedagogiska verksamheten vid 
Marietorps naturskola utökats med fler program vilket 
möjliggör att fler barn och elever kan delta i verksam-
heten. 
 Under 2018 har medel från Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling och LEADER Sydöstra 
Skåne möjliggjort inköp av utrustning och material samt 
en projektanställd marinbiolog. 
 Samarbetet med avdelningen för hållbar utveckling 
har även under 2018 fortsatt; med program om kust- 
erosion och dagvattenhantering.
 Under läsåret 2018 har cirka 2 300 barn och elever 
deltagit i verksamheten. Under tre sommarveckor bjöds 
fritidshem och allmänhet in för att prova på att håva, 
snorkla och lära sig om djuren som lever i vattnet.  
Cirka 250 personer deltog. 
 Under 2018 har lärmiljön ”Havet” färdigställts för att 
kunna erbjuda inomhusaktiviteter. Under året beslutade 
kommunfullmäktige att den marinpedagogiska projekt-
verksamheten ska bli en permanent del av Marietorps 
naturskola under 2019.
 Den marinpedagogiska verksamheten har tilldelats 
Sydkustens Vattenvårdsförbunds pris, vilket delas ut den 
24 maj 2019.  

Håvande barn på Marietorps naturskola.

Kommunens vattendrag visar huvudsakligen på en måttlig 
ekologisk status. De vattenförekomster som inte har mått-
lig status har otillfredsställande eller dålig status. 2017* 
transporterades ca 19 ton fosfor och 1 100 ton kväve från 
vattendragen ut i havet, vilket är mer än genomsnittet för 
åren 2010–2017. Detta beror troligen på en större neder-
bördsmängd under året som ger högre flöden i vattendragen.

Under 2018 inleddes mätning av bland annat kiselalger, 
bottenfauna och tungmetaller i åarna i östra delen av  
kommunen för att få en mer komplett bild av läget. 

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Under 2018 har ett förslag till nya vattenskyddsområden 
med tillhörande vattenskyddsföreskrifter arbetats fram. 
Under 2019 kommer förslaget skickas till Länsstyrelsen 
Skåne. Inga nya skyddade vattenområden har bildats i 
Ystads kommun under 2018. Idag finns totalt 4,55 km2 
skyddad yta som utgörs av vatten. 

Kommunen hade inga problem med dricksvattenförsörjningen under  
sommaren 2018.

* Statistiken från vattenkvalitetskontrollen har en eftersläpning på ett år varför 2017 års statistik redovisas.
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YSTADS MILJÖMÅL YSTADS MILJÖMÅL

Regional kustsamverkan 
Ystads kommun har länge arbetat aktivt för att få en statlig 
myndighet att ta på sig ett större ansvar för kusterosion 
och dess effekter. Under 2018 tog länsstyrelserna i Skåne 
och Halland, tillsammans med Statens Geotekniska Institut 
(SGI) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) initiativ 
till en regional kustsamverkan. Samtliga av länens kust-
kommuner bjöds in att delta i samverkan. Den regionala 
samverkan anses angelägen då Skåne och Halland är de 
två län som är mest påverkade av kombinationseffekter 
av stigande havsnivå, översvämning och erosion. 
 För att hantera dessa utmaningar behövs strategiska 
och samordnade insatser på lokal nivå. Att genomföra 
ändamålsenliga åtgärder kräver även samarbete, tydlig 
ansvarsfördelning och finansiella resurser vilket till stor 
del saknas idag. 
 Syftet med den regionala samverkan är att få nationella 
beslutsfattare att stärka statens ansvar för dessa frågor. 
Syftet är också att säkerställa att det finns kunskaps- och 
planeringsunderlag för att kunna hantera komplexiteten i 
denna problematik. Regeringen har i sin proposition 
(2017/18:163) ”Nationell strategi för klimatanpassning”  
angett att det finns ett behov att identifiera särskilda  
riskområden för ras, skred, översvämning och erosion. 
Genom den regionala kustsamverkan kan vi bidra till  
att identifiera denna typ av områden och därmed öka 
möjligheten att få statligt stöd.

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

En central aktör vad gäller myndighetsutövningen relaterat till vatten-
frågor, och till miljö och hälsa i stort, är Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund. 
 Förbundet bildades 2009 och tog då över miljö-, hälso- och livs-
medelstillsynen i kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad.  
Förbundet bedriver ett omfattande arbete inom exempelvis avlopp 
och avfall, eldning, buller, bekämpningsmedel och förorenad mark. 
 Gentemot privatpersoner har miljöförbundet under 2018 bland  
annat fokuserat på att få till bättre rening av enskilda avlopp och vid 
flera områden i Ystads kommun övervägs nu att bygga gemensam-
hetsanläggningar. 
 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 lantbrukaren även kunna visa hur bruket av 
kemikalier successivt ska reduceras för att minska övergödningen  
och spridning till mark och vattendrag.

Lokala vattenvårdsåtgärder
Under 2018 beviljade Länsstyrelsen LOVA-bidrag (lokala 
vattenvårdsåtgärder) för våtmarksåtgärder på Ystads golf- 
bana. I östra delen av området anläggs ett grunt svack- 
dike som följer lågpunkter i terrängen med fall västerut. 
En befintlig mindre damm integreras med svackdiket.  
En kulvert grävs upp och ett flackt och grunt dike skapas. 
Längre västerut, mot Nybroån, tas igenväxningsvegetation 
bort och mindre vattenmiljöer skapas. Närmast Nybroån 
skapas mindre vattenmiljöer och befintliga svämplans-
funktioner förstärks. 
 Under 2018 beviljades även LOVA-bidrag för våtmarks- 
åtgärder på en yta intill Nybroån vid äldreboendet Viga-
vägen i Köpingebro. Här finns en delvis tydligt fuktpå- 
verkad yta och möjligen har en tidigare meanderslinga 
av Nybroån gått här. Permanent vatten finns inte utan  
uttorkning sker årligen. Delar av ytan översvämmas vid 
höga flöden i Nybroån men de aktiva svämplansytorna 
är begränsade. Genom projektet kommer dagvatten från 
befintlig ledning att ledas till området istället för rakt ut i 
Nybroån, permanenta vattenytor och svämplan skapas 
genom schaktning och en stig anläggs inom området för 
att öka rekreationsvärdet.

Ystad-Österlenregionens

miljöförbund
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STRATEGISKT MILJÖMÅL 2:

Hållbart nyttjande av mark och vatten 
Förvaltningen av kommunens mark- och vattenresurser  
är långsiktigt hållbar

Ystads kommuns geografiska landområde är en utpräglad 
jordbruksbygd. Nästan 72% av ytan utgörs av jordbruks- 
mark och denna omgärdar i de flesta fall kommunens 
tätorter, i synnerhet centralorten. 
 Med en ökad inflyttning av människor till kommunen 
är behovet av bostäder, infrastruktur och mark som kan 
användas för nyetablering fortsatt stort. 
 Målet om hållbart nyttjande av mark och vatten går i 
linje med flera av de globala målen. Mellan de olika  
intressena och markanspråken uppstår flera utmaningar. 
En av dessa är nyttjandet av ändliga resurser, såsom mat- 
jord och våtmarker, och ekosystemens förmåga att stå 
emot klimatförändringar och till exempel tillhandahålla 
ren luft, vatten och pollinering – så kallade ekosystem-
tjänster.

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 långsiktigt skydd med hänsyn till 
nuvarande och kommande generationers behov.

Ny översiktsplan
Stadsbyggnadsavdelningen har under 2018 tagit fram ett 
samrådsförslag för ny översiktsplan för Ystads kommun. 
Förslaget grundas på en bred medborgardialog som gjordes 
2017. Till översiktsplanen hör en miljökonsekvensbeskriv-
ning. Det finns beskrivningar av bortvalda alternativ för 
markanvändningen och förslag på kompensationsåtgärder 
som kommunen kan vidta för att få en hållbar helhet. I 
förslaget har också infogats strategiska delar av kommun- 
ens handlingsplan för kusten. Förslaget ska lämnas ut för 
samråd under våren 2019.

Hamnstaden
Stadsbyggnadsavdelningen har under 2018 tagit fram ett 
planprogram för Hamnstaden. Programmet har varit på 
samråd, varefter det har omarbetats och kompletterats.  
Till planprogrammet hör en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). MKB:n har påverkat utformningen av förslaget i 
gynnsam riktning för miljön. I arbetet har det också tagits 
hänsyn till sociala och ekonomiska konsekvenser. 
 Till planprogrammet hör förslag om hur stigande havs- 
nivåer och andra klimatförändringar kan hanteras. 

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2018

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

TREND OCH UTVECKLING

Under 2018 har ett område på 20 ha åkermark i Nybro- 
strand exploaterats. Här finns nu bostäder, gator, natur- 
områden, skola och detaljhandel. 

Det ombyggda avloppsreningsverket Sjöhög har hög  
reningsgrad och 2018 har verket besparat Östersjön:
• 95% av all inkommande fosfor, vilket innebär att 18 ton 

fosfor renats bort från avloppsvattnet
• 75% av all inkommande kväve, vilket innebär att 115 ton 

kväve renats bort från avloppsvattnet
• 99% av allt inkommande organiskt material, vilket  

innebär att 675 ton organiskt material renats bort från 
avloppsvattnet

Attractive Nordic Towns
Ystads kommun är med i projektet Nordiska Attraktiva 
Städer som samordnas av Nordiska ministerrådet och 
syftar till att främja grön omställning och konkurrenskraft 
i nordiska städer. Projektet ska resultera i en gemensam 
nordisk strategi för hur städer och deras omgivande om-
råden kan bli mer attraktiva genom utveckling av levande 
och inkluderande stadsmiljöer som är ekonomiskt, miljö- 
mässigt och socialt hållbara. 
 Som en del i arbetet driver Ystad, tillsammans med 
Höfn på Island, ett delprojekt med fokus på hållbarhet i 
planeringsprocessen och metoder för detta. Under 2018 
har kommunens arbetsgrupp tittat på hur planprogrammet 
för Hamnstaden står sig mot de hållbarhetskrav som ställs 
i ”Citylab” som är en metod för att arbeta med hållbar 
stadsutveckling i planeringsskedet, samt hur exploaterings- 
processen kan utvecklas för att säkerställa att hållbarhets- 
perspektivet följer med hela vägen.

Studiebesök ger kunskap om vatten
VA-enheten har genomfört en utbildningsinsats i syfte att 
sprida kunskap om vatten och i förlängningen främja ett 
hållbart samhälle. Tidigare har verksamheten tagit emot 
studiebesök vid förfrågan men 2018 bjöds samtliga års-
kurs 5 i kommunen in. Framåt ska studiebesöken ske  
årligen.  

Slammets kvalitet är fortfarande dålig på grund av för höga 
halter av tungmetaller gentemot lagkraven. Detta innebär 
att endast 10% av slammet har kunnat gå till produktiv 
mark under 2018. Det är ändå en förbättring gentemot 2017 
då inget slam kunde gå till produktiv mark.

Stadsbyggnadsavdelningen har under 2018 tagit fram ett planprogram 
för Hamnstaden. 

VA-enheten har genomfört en utbildningsinsats i syfte att sprida  
kunskap om vatten.
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I Ystads kommun finns en förhållandevis liten andel  
oexploaterade naturområden. Trots det finns här många 
värdefulla natur- och kulturvärden som erbjuder möjlighet 
till rekreation, och som hyser ett stort antal sällsynta arter. 
 Ofta sammanfaller viktiga kulturmiljöer med miljöer 
som är intressanta ur naturvårdssynpunkt. Exploatering 
kan därför innebära 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. 
 I Ystads kommun finns ett tjugotal värdefulla kulturmil-
jöer och nära 2000 enskilda fornlämningar. Ett flertal 
områden i kommunen är också klassade som riksintres-
santa för naturvård och rekreation och betecknas som 
ekologiskt särskilt känsliga.

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

YSTADS MILJÖMÅL YSTADS MILJÖMÅL

Kulturmiljöer
Under 2018 har fokus legat på digitalisering och tillgängliggö-
rande av befintliga och nya kulturmiljöunderlag via kartpor-
talen. Äldre bebyggelseinventeringar och bildmaterial har 
kopplats till kommunens kartskikt på fastighetsnivå (GIS).
 En bebyggelseinventering av efterkrigstidens arkitektur 
(1940-1975) har gjorts i Ystad stad. Arbetet identifierade 
drygt 400 byggnader som bedömdes som kulturhisto-
riskt värdefulla eller ingå i en kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelsemiljö. Arbetet genomfördes förberedande för 
digital publicering via kommunens kartskikt (GIS).
Bygglovsenheten har verkat för att öka närvaron av bygg-

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2018

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

TREND OCH UTVECKLING

Under 2018 har inga nya skyddade naturområden avsatts i 
Ystads kommun. Idag finns totalt 34 km2 naturreservat eller 
naturvårdsområden, vilket utgör ca 10% av kommunens 
yta. Naturreservaten/naturvårdsområdena omfattar såväl 
land som vatten.

Ystads kommuns landyta har en areal på 349,93 km2 (enligt 
SEB:s statistik för 2019). Nästan 72% eller 251,95 km2 av 
landytan är jordbruksmark. Andelen av denna areal som 
brukas ekologiskt är 4,8% och ytterigare 0,4% är under 
omställning till ekologisk produktion (Jordbruksverkets 
statistikdatabas, siffror för 2017). 

I Miljöprogrammet från 2014 betonas vikten av ett nytt  
kulturmijöprogram för att få till stånd en systematisk och 
målinriktad identifiering av kulturvärden i hela kommunen. 
Fullmäktige har beslutat om medel till ett kulturmiljö- 
program år 2021.

En inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Ystad med  
fokus på efterkrigstidens arkitektur är på gång.

Ystad sandskog är ett mycket viktigt rekreationsområde både för boende i och för besökare.

herreinitierad antikvarisk sakkunnig kompetens i lovären-
den som berör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller 
bebyggelsemiljö. Arbetet har i sin tur även resulterat i 
ökad antikvarisk närvaro i projekterings- och byggskedet.
 Ystads kommun har under 2018 även undersökt möj-
ligheten att ingå ett samverkansavtal med Länsstyrelsen 
kring bidragsfinansiering för vård- och tillgängliggörande 
av kommunens fornlämningar.
 Bygglovsenheten har under året i större utsträckning 
kunnat ge råd och tips till medborgare gällande frågor 
om kulturhistoriskt värdefulla miljöer i kommunen.

Naturvårds- och rekreationsanpassad skötselplan 
Ystad sandskog
Under 2018 har arbetet med framtagandet av en natur-
vårds- och rekreationsanpassad skötselplan för stugom-
rådet i Ystad sandskog färdigställts (med hjälp av lokala 
naturvårdssatsningen, LONA) och godkänts av samhälls-
byggnadsnämnden. 
 Det tätortsnära området Ystad sandskog är ett mycket 
viktigt rekreationsområde både för boende i och för  
besökare. Syftet är att bevara och utveckla områdets natur- 
och rekreationsvärden men även ökad tillgänglighet. 
 Planen anger skötselmål och riktlinjer för olika delom-
råden och kommer att vara ett enkelt och praktiskt red-
skap både för kommunens skötselansvariga personal 
och för anlitade entreprenörer. Planen ska både finnas 
som tryckt version och som digital produkt som kopplas 
till eller läggs in i kommunens kartskikt.
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Ystad är befolkningsmässigt en förhållandevis liten kom-
mun. Samtidigt är drygt 2800 personer anställda inom 
Ystad kommuns förvaltningar och bolag och de kommun- 
ala 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 organisation kan 
ha stor effekt. 
 I miljöprogrammet tas den offentliga upphandlingen 
upp och möjligheten att 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.

Relevanta mål och riktlinjer från andra styrdokument:
Strategiskt mål 2014–2018:
Stimulera hållbar matutveckling och ta fram livsmedels-
strategi 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

YSTADS MILJÖMÅL YSTADS MILJÖMÅL

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

TREND OCH UTVECKLING

Den totala mängden hushållsavfall per person i Ystad fort-
sätter att minska. Mellan 2016 och 2017 minskade hushålls-
avfall från 609 kg till 584 kg per kommuninvånare. Trots 
minskningen ligger vi fortfarande långt över genomsnittet 
för Sverige som är 473 kg hushållsavfall per person. 

Kommunen samlade in 1 234 ton matavfall och 6 818 ton 
restavfall under 2018.

Inköpen av ekologiska livsmedel inom kommunens  
verksamheter har sjunkit sedan föregående år, och för  
att nå det uppsatta målet 35% måste takten öka markant. 

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2018

Grön flagg
Samtliga kommunala förskolor, grundskolor och Ystad 
Gymnasium arbetar med miljöcertifiering Grön Flagg. 
Marietorps naturskola är samordnare för arbetet. Under 
året har nio förskolor, tio grundskolor och Ystad Gym- 
nasium/Parkskolan blivit miljöcertifierade och den gröna 
flaggan vajar på deras gårdar.

FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer
Marknad och näringsliv har som främsta uppgift att  
underlätta och skapa förutsättningar för ett blomstrande 
näringsliv i kommunen.
 Under året har avdelningen arbetat med att lyfta fram 
de globala hållbarhetsmålen och visa på kopplingarna till 
affärer och affärsutveckling på lokal nivå.
 Tillsammans med Tillväxt Syd och kommunerna  
Simrishamn, Tomelilla, Skurup och Sjöbo genomfördes 
en mässa för lokala företagare under konceptet ”FN:s 
hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer”.
 Mässan lockade drygt 60 företag och organisationer 
samt fler än 100 deltagare.
 I november gästade Mattias Goldmann och Kristina 
Yngwe Ystad för att prata om samma tema vilket lockade 
över 100 deltagare från över 60 företag och organisationer. 
 Nästa gemensamma arrangemang med SÖSK-kom-
munerna sker i Tomelilla under våren 2019. 

Projekt för att minska nedskräpningen av fimpar
Våren 2018 deltog Ystads kommun i ett nudging-projekt 
för att minska nedskräpning av fimpar på busshållplatser. 
Utvalda hållplatser fick sällskap av nikotinkaninen som 
försökte sluta röka. Gula synliga askkoppar sattes upp på 
busshållplatserna och gröna rutor visade vägen till ask-
kopparna. Målet var att få fler människor att fimpa rätt 
och resultatet var mycket positivt: fimparna på marken 
minskade med 56 procent under de sex veckor som 
projektet genomfördes. Projektet visar att nudging kan 
vara ett bra sätt att minska nedskräpningen av fimpar på 
marken.

Matavfallsinsamling erbjuds nu i hela kommunen
År 2008 började de kommunala köken i Ystads kommun 
att sortera sitt matavfall. Efter hand som avfallsenheten 
har köpt in nya sopbilar har fler fått möjlighet att sortera 
ut sitt matavfall och lämna det till återvinning som bio-
gödsel och biogas. 
 Hösten 2018 bytte avfallsenheten ut den sista sopbilen 
som inte kunnat samla in matavfall separat och öppnade 
därmed upp möjligheten att lämna matavfall till återvinning 
i hela kommunen. Under en månad efter att den nya 
sopbilen börjat köra anmälde sig drygt en fjärdedel av 
hushållen i området till kommunens matavfallsinsamling. 
 Ystads kommun har som mål att samla in mer än  
50 procent av ystadsbornas matavfall senast 2020. 
När matavfallsinsamlingen nu erbjuds i hela kommunen  
öppnar det för möjligheten att nå målet.

Resterkocken minskar matsvinnet
För andra året i rad kunde elever i Ystads årskurs 4–9 
tävla i Resterkocken och vara med och minska matsvinnet. 
Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000 ton mat- 
avfall. Det innebär att en familj på fyra personer slänger  
i genomsnitt drygt 1 kilo mat per dag. Nästan hälften av 
det som slängs är mat som hade kunnat ätas. 
 Resterkocken är en kampanj som syftar till att öka 
kunskapen kring hur matrester och mat som håller på att 
bli gammal eller har passerat bäst-före-datum oftast går 
utmärkt att använda. Tävlingen går ut på att dela sitt bästa 
matrest-recept som bild, film eller text på resterkocken.se.

Off2Off
Med hjälp av Off2off som är en gemensam återanvänd-
ningsportal kan Ystads kommun bli bättre på att använda 
överskott av till exempel kontorsmaterial, möbler och  
lokaler som uppstår i olika delar av verksamheten. 
 Off2off fungerar som en intern återbruksportal med 
möjlighet att hitta begagnade möbler och andra prylar. 
Transporter sker internt i kommunen och alla anställda 
kan själv lägga upp nya annonser och boka transporterna. 
 Sedan starten i mars 2016 har kommunen sparat 940 
480 kronor och undvikit utsläpp av 24,5 ton koldioxid. 
 Ystads kommun har påbörjat en innovationsupphandling 
i samverkan med Skurups och Trelleborgs kommuner 
för att ytterligare utveckla en delningstjänst för att byta 
och låna produkter samt tjänster.

För alla kommunala verksamheter har andelen sjunkit från 
18% (2017) till 12% (2018) och för kostenheten från 22% (2017) 
till 9% (2018).

Inköp av Fairtrade-produkter har minskat markant från 2017. 
Andelen fairtrade-certifierat kaffe har minskat till 54% (78%) 
och bananer till 65% (100%). Inköp av fairtrade-certifierat te 
har ökat marginellt till 83% (80%). För samtliga produkter 
var målsättningen 100% 2016. Kommunens mål är även att 
öka andelen fairtrade-certifierad choklad, 21% (14%), samt 
fairtrade-certifierade handbollar, 0% (18%), och fotbollar, 
3% (0%). 

Grön Flagg är ett nätverk och ett verktyg 
som hjälper lärare och pedagoger att 
väcka upptäckarglädje kring hållbarhets-
frågor. Under resan mot att bli certifierad 
med Grön Flagg arbetar skolorna med  
aktiviteter kopplade till nio olika hållbar-
hetsteman, 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 delaktighet 
och inflytande. Arbetssättet ska sträva mot 
att inte bara ge kunskaper om hållbar ut-
veckling, 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

Fimparna på marken minskade med 56 procent under de sex veckor 
som nudging-projektet genomfördes.
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Vårt samhälle och vår ekonomi är uppbyggda kring  
mobilitet där den fria rörligheten för varor och 
människor är en självklarhet. 
 En mindre kommun kan inte förändra samhällets 
funktion i stort, men den har desto större möjlighet att 
påverka de förutsättningar som styr medborgarnas  
beteende och val för att begränsa klimatpåverkan. 
 Kommunen har också möjlighet att påverka sina inköp 
och hur varor transporteras. Dessutom rår kommunen 
över produktion och inköp av den energi som värmer 
upp de kommunala lokalerna, bostäderna samt andra 
fjärrvärmeanslutna fastigheter.   
 I Miljöprogrammet framgår att Ystadsborna kör mer 
bil än riksgenomsnittet och att luftföroreningar är ett 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 
minimera antalet varuleveranser.  
 

STRATEGISKT MILJÖMÅL 5:

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

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.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

TREND OCH UTVECKLING

Ackumulatortanken för fjärrvärmesystemet som togs i bruk 
sommaren 2017 har under 2018 hjälpt kommunen att sänka 
oljeförbrukningen med ca 200 m3 Eo1 (eldningsolja 1,  
fossilt). Ystads energi har använt RME (Rapsmetylester, 
biobränsle) och Eo1 i fjärrvärmeproduktionen men om 
ackumulatortanken inte hade funnit hade även den minskade 
volymen behövts.

Sedan 2010 har Ystads kommun i genomsnitt investerat 6,5 
miljoner kronor årligen (ca 52 miljoner kr under 8 år) på 
energieffektiviserande åtgärder vilket har gett goda resultat. 
Statistiken har tidigare beräknats på en schablon (8g/kWh) 
men beräknas numera på den faktiska bränslemix Ystad 
Energi använder. Mellan 2010–2017 minskade, enligt den 
gamla beräkningen, koldioxidutsläppen för uppvärmning av 
kommunens egna byggnader med 73% (från 2,70 till 0,73 
kg/m2). Under 2018 fortsätter koldioxidutsläppet att minska 
och landar för 2018 på 0,11 kg/m². 

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2018

Informationsinsats för ökade kunskaper om solceller
Intresset för att installera solceller är stort och installation- 
erna ökar stadigt. 2017 fanns 73 solcellsanläggningar in-
stallerade i Ystads kommun, med en sammanlagd effekt 
på 1 419 kW. Solcellerna kan årligen producera cirka  
1 280 000 kWh (1,3 GWh) el från solen. 
 Många tycker dock fortfarande det verkar krångligt, 
och efterfrågar information.
 Genom ett nationellt projekt med alla landets energi- 
och klimatrådgivare och Energimyndigheten som upp-
dragsgivare, vill man öka invånarnas kunskaper så att de 
kan göra mer välinformerade beslut om solcellsinstalla-
tioner.  I Ystads kommun har energi- och klimatrådgivaren 
under året anordnat sju föreläsningar i byarna och fem 
studiebesök, där totalt ca 200 personer deltagit. Det har 
varit ett bra samarbete med byalagen, intresset har varit 
stort och det har blivit bra möten och diskussioner.  
Installationerna fortsätter att öka. 
 Under året har energi- och klimatrådgivningen i Tomelilla 
och Ystads kommuner nått ut till ca 450 personer, dvs. 
drygt 1%, av antalet invånare genom rådgivning per tele-
fon, e-post, besök, utlåning av elmätare samt utåtriktade 
informationsaktiviteter. 

Fordon som körs med HVO100
I arbetet med att göra Ystads kommuns organisation fos-
silbränslefri till 2020, så har flera verksamheter med tunga 
fordon valt att investera i tankstationer för HVO100. Ystad 
Energi AB som var först ut 2016 har under 2018 förbrukat 
34 m3 HVO100. Det är en ökning med knappt 10 m3 sedan 
2017. Samtliga dieselbilar och arbetsfordon använder 
bränslet.
 Ystad Hamn Logistik AB förbrukade 28 m3 HVO100 
under 2018. Där används bränslet till alla fordon utom till 
hamnkranen, arbetsbåten och nödgeneratorerna. 
 Vid tankstationen på Koppargatan, som driftsattes i 
maj 2017, förbrukades cirka 143 m3 HVO100 under 2018. 
Detta är en ökning jämfört med 2017 (84 m3), men efter-
som tankstationen inte var i drift under hela 2017 går det 
inte att göra en jämförelse förrän år 2020. Inom kommu-
nen går exempelvis sopbilar, traktorer och lätta lastbilar 
på HVO100. 
 De tjänstebilar som drivas av diesel kan också tankas 
på HVO100. På Circle K tankade kommunen ca 4,5 m3 
HVO100 under 2018.

Inspirationsnätverk Fossilbränslefritt
Ystads kommun har under 2017 och 2018 ingått i ett in-
spirationsnätverk för kommuner som deltar i utmaningen 
100% fossilbränslefritt Skåne till 2020. Inspirationsnät- 
verket har drivits av Länsstyrelsen Skåne och finansierats av  
Energimyndigheten. Projektets mål är att skapa en  
kunskapsplattform för samarbete kring fossilbränslefria 
transporter, uppvärmning och elanvändning samt att de 
deltagande kommunerna ska ha minskat sin användning 
av fossil energi till en minimal nivå.
Som deltagande kommun förbinder man sig till att: 
• aktivt delta i nätverket och utbyta erfarenheter kring 

förnybar energi och fossilfria drivmedel, 
• att ha implementerat minst tre åtgärder för främjande 

av förnybar energi vid projektets slut, 
• att ha implementerat minst en energieffektiviserings- 

åtgärd vid projektets slut, 
• att mängden inköpt andel förnybara bränslen är större 

än vid projektstart samt att sprida inhämtad kunskap 
till övriga skånska kommuner.  

Den del av projektet som avslutades 2018 har utgjorts av 
fyra arbetspaket: resepolicy, beteendepåverkan, upp-
handling kring förnybar energi samt energieffektivisering 
i verksamheten. Kommunerna har fått hjälp med att ta 
fram en resepolicy, att genomföra en resvaneundersök-
ning, ta fram en intern påverkanskampanj samt tips om 
hur kommunen kan arbeta med fastighetsägare och  
energieffektivisering. 
 Ystads kommun sparade 72 ton CO2 på två år.  
Detta motsvarar en bil som kört 283 308 km. Projektet 
fortsätter 2019 och 2020.

EU-projektet kopplat till utbyggnaden av hamnen
I september 2018 blev projektet ”Uppgradering av last- 
kapaciteten och LNG bunkring på den maritima länken 
mellan Świnoujście – Ystad” beviljat ett EU-bidrag på 
34,8 miljoner Euro från fonden för ett sammanlänkat  
Europa. Deltagarna är Ystads kommun tillsammans med 
Ystad Hamn Logistik AB, Polferries S.A och Gaz System 
från Polen. 
 Ystads kommun är koordinator för projektet och står 
för det administrativa och samordnande arbetet och  
håller i all kontakt med den Europeiska kommissionen. 
 För att fartyg ska kunna använda det mer miljövänliga 
drivmedlet flytande naturgas (LNG) krävs stora infrastruk-
turlösningar, både i hamnar och till sjöss. I Ystad Hamn 
görs investeringar i infrastruktur och terminalanläggningar 
till 2021. Projektet ska bidra till en mer miljövänlig hamn 
och framtidssäkra Ystad Hamns fortsatta hamnverksamhet.

Under 2018 producerade Ystad Energi sin fjärrvärme med 
94,6% förnybart bränsle vilket är en liten försämring jäm-
fört med 2017 då 98,5% förnybart bränsle användes.  
Orsaken till försämringen under 2018 är att leverantörerna 
hade problem med leveranser av biobränsle (skogsflis)  
under perioden januari–mars. Detta fick därför ersättas 
med fossilt bränsle. Ystad Energi har för avsikt att pro- 
ducera sin fjärrvärme klimatneutralt 2020. All el som köpts 
in av kommunen under 2018 är märkt ”Bra miljöval”.

Enligt Energi- och klimatstrategin ska utsläppen av växt-
husgaser (syftar till koldioxid, CO2) från Ystads kommun 
som geografiskt område, ha minskat med 60% till år 2020 
jämfört med 1990. Enligt emissionsdatabasen har utsläppen 
av koldioxid (CO2) minskat med 52,8% mellan 1990 och 
2016*. Det innebär att det totala utsläppet av koldioxid har 
minskat med 4.88%, vilket motsvarar 3 940 ton mellan 2015 
och 2016. Genom fortsatt arbete och nya åtgärder finns en 
god chans att nå det mål som har satts upp till 2020.

HVO100 (Hydrerade Vegetabiliska Oljor), 
är en så kallad biodiesel som framställs av
slakteriavfall och vegetabiliska oljor. Den
stora fördelen med HVO100 är att råvarorna 
kommer från restprodukter, vilket innebär 
att växthusgasutsläppen är upp till 90%  
lägre jämfört med vanlig diesel. HVO100  
är fri från svavel och aromater och är inte
giftig för vattenlevande organismer.

*Statistiken om koldioxidutsläpp har en eftersläpning på två år.
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Under 2018 påbörjades en förstudie om samverkan 
mellan kommunerna Ystad, Tomelilla, Sjöbo och 
Simrishamn gällande arbetet med invasiva främmande 
arter. Projektet löper i sju månader och finansieras 
helt av LEADER-stöd från EU:s jordbruksfond för 
landsbygdsutveckling via LEADER sydöstra Skåne. 
 En invasiv art är en art som får fäste, förökar och 
sprider sig kraftfullt i landskapet eller vattnet. En 
främmande art är en art som inte tillhör det ur-
sprungliga ekosystemet utan har förflyttats medvetet 
eller omedvetet av människan. Vissa främmande arter 
drar människan nytta av som t ex potatis och vete, 
men dessa arter är inte invasiva. I Sverige beräknas 
det i nuläget finnas ca 1 500 främmande arter och ca 
400 bedöms ha blivit invasiva. Invasiva främmande 
arter är ett av de största hoten mot biologisk mång-
fald, areella näringar och människors hälsa. Invasiva 
främmande arter beräknas årligen i EU orsaka kost-
nader på minst 12 miljarder euro inom hälsovård, 
djurhälsa, skördeförluster, skador på fiskbestånd, 
skador på infrastruktur och skador på skyddade arter. 
 Sydöstra Skåne är med sin unika och stora artrike-

Bakgrunden till utbyggnaden av komfortkyla på våra 
äldreboenden är att utomhustemperaturen i Sverige 
tenderar att stiga år för år på grund av klimatföränd-
ringarna i vår omvärld. Detta leder till högre inom-
hustemperaturer sommartid. Långvariga värmeböljor 
kan bli ett problem för utsatta grupper såsom multi- 
sjuka och äldre.
 Tanken med klimatkompenserad komfortkyla är 
att energin som åtgår till att kyla lokalerna på våra 
äldreboenden ska täckas av elproduktionen från deras 
respektive solcellsanläggningar. Kylbehovet och el-
produktionen från solcellerna sammanfaller oftast 
med soliga dagar sommartid vilket gör att byggnaden 

dom, sina milda vintrar och geografiska position nära 
kontinenten en extra utsatt region. I vårt område finns 
redan ett antal kända förekomster av invasiva främ-
mande arter som ex jätteloka och skunkkalla. Genom 
ett samlat grepp på inventering och bekämpning av 
invasiva främmande arter kan kommunerna tillsam-
mans nå längre än var och en för sig. För att förebygga 
införsel och spridning måste också trädgårdsnäring-
en, ideella föreningar och privatpersoner informeras 
och involveras. Utmaningen ligger i att arternas sprid-
ning sker oaktat de administrativa kommunala gränserna 
och det finns ett behov av att anlägga en helhetssyn 
på invasiva främmande arter i både ett geografiskt och 
ett organisatoriskt perspektiv. Enligt projektledare Erik 
Rosenblad är ett samarbete över kommungränserna 
avgörande för att bekämpa exempelvis jättelokan.
 Målet med förstudien är att den ska utgöra grund- 
en för ett politiskt beslut om framtida samverkan samt 
inspirera och lägga grunden till det nätverk och enga-
gemang mellan aktörer som krävs för att insats- 
erna ska bli effektiva och långsiktiga.

tar till vara sin egen elproduktion. På så sätt bidrar 
inte driften av komfortkylan till ytterligare klimatför-
ändringar.
 Kylan produceras på olika sätt beroende på vilket 
uppvärmningssystem som finns installerat på respek-
tive äldreboende. Har man värmepumpsanläggning 
baserad på grundvatten kan man sommartid använda 
s.k. frikyla vilket innebär att man nyttjar grundvattnets 
låga temperatur (8–9°C) till att kyla inomhusluften  
genom att pumpa upp grundvattnet till en värmeväxlare.
 På äldreboenden som har fjärrvärme som upp-
värmningssystem används traditionell kyla d v s med 
ett eldrivet kylaggregat.

4K – KLIMATKOMPENSERAD 
KOMFORTKYLA 

(miljömål 5)

INVASIVA ARTER 
(miljömål 3)

YSTADS MILJÖMÅL YSTADS MILJÖMÅL
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FOLKHÄLSOARBETET  
I YSTADS KOMMUN

Befolkningens hälsa påverkas i positiv eller negativ be-
märkelse av en mängd bestämningsfaktorer som på olika 
sätt, och på olika nivåer, samspelar med varandra. Folk-
hälsoarbete kännetecknas av att försöka påverka hälsans 
bestämningsfaktorer på en strukturell och övergripande 
nivå. Det finns två delar av folkhälsoarbetet; dels att för-
söka förebygga ett folkhälsoproblem genom att undvika 
de risker som finns dels att fokusera på att stärka det 
som redan är positivt och på så sätt undvika att ett folk-
hälsoproblem uppstår. Ett framgångsrikt folkhälso- 
arbete kräver ett långsiktigt och uthålligt förhållningssätt 
och består av insatser på flera nivåer i samhället.
 I juni 2018 antog Riksdagen ett nytt övergripande  
nationellt folkhälsomål samt åtta målområden som har 
ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det nya målet innebär 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i befolkningen och sluta de påverkbara  
hälsoklyftorna inom en generation. 

Nationella målområden:
• Det tidiga livets villkor
• Kunskaper, kompetenser och utbildning
• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
• Inkomster och försörjningsmöjligheter 
• Boende och närmiljö
• Levnadsvanor
• Kontroll, inflytande och delaktighet
• En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Ystads kommuns Folkhälso- 
politiska program
Ystads kommuns nuvarande Folkhälsopolitiska program 
antogs av Kommunfullmäktige 2013. Folkhälsa är ett av de 
övergripande målen i kommunens styrmodell, formulerat 
som att ”Alla verksamheter ska arbeta utifrån Miljö- 
programmet och det Folkhälsopolitiska programmet”. I 
det Folkhälsopolitiska programmet har sex av de tidigare 
elva nationella målområdena särskilt prioriterats. Det 
övergripande målet samt de tillhörande elva målområden 
är utgångspunkten för Ystads kommuns folkhälsoarbete 
och innefattar de viktigaste bestämningsfaktorerna för 
hälsa, dels på en strukturell nivå, t ex inkomstfördelning, 
jämlikhet, demokrati och delaktighet, dels levnadsvanorna, 
t ex matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, tobak. 
 Det nuvarande Folkhälsopolitiska programmet gäller 
2013–2108 och därför har ett förslag på nytt Folkhälso-
program i Ystads kommun utarbetats under 2018.

Går vi mot förbättrad folkhälsa?
Med folkhälsa avses befolkningens hälsotillstånd, både 
med hänsyn till nivå och fördelning. En god folkhälsa 
innebär alltså inte bara en god hälsa generellt i befolk-
ningen, utan även att hälsan är jämnt fördelad mellan  
olika grupper i samhället. På individnivå kan ohälsa ofta 

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

tyckas inträffa slumpartat, men på befolkningsnivå finns 
det tydliga samband med livsvillkor (exempelvis utbild-
ning, sysselsättning, ekonomi och boende) och levnads-
vanor. Sambanden är komplexa och behöver ses i ett 
sammanhang. Ohälsa har sociala och ekonomiska orsaker, 
men medför även sociala och ekonomiska konsekvenser. 
En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och är en 
viktig del av en hållbar utveckling. Sett ur ett globalt  
perspektiv är folkhälsan i Sverige god, samtidigt ökar 
skillnaden i hälsa mellan olika grupper i samhället. 
 I detta bokslut redovisas de senaste siffrorna inom 
respektive målområde. Vid indikatorerna visas om  
trenden är positiv, otydlig eller negativ jämfört med den 
föregående undersökningen. Varje målområde har även 
en sammanvägning av indikatorerna för att ge en samlad 
bild av åt vilket håll trenden pekar.

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Indikatorerna inom området Delaktighet och  
inflytande i Ystads kommun ser ut att utvecklas  
i god riktning. Valdeltagandet ökade i valet 2018, 
och låg även över rikssnittet, och antalet med- 
borgarförslag i kommunen ökade markant.  
Användandet av barnchecklistor sjönk dock en 
aning, efter att det under tre års tid setts en stark 
uppåttrend i antal per år.

Vad gäller målområdet tobak, alkohol, narkotika, 
doping och spel ser vi i Ystad en fortsatt positiv 
utveckling. Skillnaden i antalet ungdomar som  
röker eller snusar är marginell medan det syns en 
tydlig nedgång i antalet ungdomar som druckit  
alkohol under de senaste 12 månaderna.

Utvecklingen ser positiv ut gällande trygga och goda 
uppväxtvillkor. Barn i relativ ekonomisk utsatthet 
och barn i familjer med låg inkomststandard har 
minskat under 2018. Måluppfyllelse per ämne i åk 
6 och åk 9 har ökat och elever i åk 2–9 känner sig 
inte längre lika stressade av skolarbetet. Arbetsron 
på lektionerna upplevs dock som sämre och knappt 
hälften av eleverna instämmer med påståendet att 
det är lugnt på lektionerna. 

De indikatorer som finns för sunda och säkra miljöer 
och produkter visar att elevers upplevelse av trygg- 
het i skolan har sjunkit en aning sedan föregående 
år, och statistik visar att ungefär var femte elev upp- 
lever att det finns platser på skolan som känns otrygga. 

Andelen skolungdomar i Ystads kommun som regel- 
bundet ägnar sig åt fysisk aktivitet och rör på sig 
minst 60 minuter varje dag är oförändrad i åk 4, 
medan en minskning har skett bland både flickor 
och pojkar i Gy 1 samt bland flickor i åk 7. Knappt 
var femte flicka i Gy 1 rör på sig 60 minuter varje dag.

All statistik under gott skydd mot smittspridning gäller 
för regionen och inte specifikt för Ystad. Samtliga 
indikatorer visar på en positiv utveckling under 2018. 
Denna statistik kan användas vid fortsatt planering 
av information kring smittspridning och vaccination. 
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TREND OCH UTVECKLING

MÅLOMRÅDE 1: 

Delaktighet och inflytande i samhället
EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2018

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 förutsätt-
ningar har möjlighet att delta i social gemen-
skap

• Medborgarna uppfattar den kommunala kultur-
verksamheten som en tillgänglig, angelägen och 
självklar del av deras vardag

• Ystads kommun är ett tillgängligt samhälle, vad 
det gäller bemötande, attityder och tillgänglig-
heten i den yttre och inre miljön

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Valdeltagande 2018 Ystad: 88 %  
(85,7 %)
Riket: 87,2 %  
(85,8 %)

 Valdeltagandet i riksdagsvalet 2018 visar på 
en ökad andel jämfört med valet 2014.

Folkhälso- 
myndigheten, 
Kommunfakta

Antal  
barnchecklistor

2018 53 st
(2017: 69 st,  
2016: 16 st)

 Användandet av barnchecklistor infördes 
2015 och under de första tre åren sågs en 
stark uppåttrend. Under 2018 har antalet dock 
sjunkit en aning.

Resp. förvaltning

Medborgarförslag 2018 52 st (varav 32 st 
har behandlats  
i Kommunfull-
mäktige)
(2017: 25 st,
2016: 45 st)

 Antalet medborgarförslag har ökat markant 
mellan 2017-2018.

Kommunkansliet

Nytt Folkhälsoprogram
Ett förslag på nytt Folkhälsoprogram har tagits fram. För 
att skapa en bred förankring och ge såväl verksamheter 
som medborgare möjlighet att påverka programmets 
innehåll genomfördes totalt nio workshops, sju med ut-
sedda verksamhetsrepresentanter, en med ungdomsfull-
mäktige och en öppen medborgardialog för allmänheten. 
Utgångspunkten var de nationella folkhälsopolitiska mål-
områdena.

Buso, delmålsgrupp 3 – Barn och elever har reellt  
inflytande i frågor som rör dem. 
Delmålsgruppen har under året arbetet med särskolans 
deltagande i Ungdomsfullmäktige. Planen är att från och 
med läsåret 2019–2020 ska grundsärskolan och gymna-
siesärskolan delta på lika villkor i Ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktige
Aktuella frågor för Ungdomsfullmäktige har bland annat 
varit bytet från datorer till Ipads och arbetet med att ta 
fram en plan för barnrättsarbetet. Förutom workshops 
inför det nya Folkhälsoprogrammet har de även varit 
delaktiga i den nya Kulturstrategin. 
 Ungdomsfullmäktige genomförde en Kick off i Ystads 
Arena där sammanlagt över 2000 elever från åk 4 till åk 
9 deltog. Ungdomsfullmäktige har under året gästats av 
bland andra Franz Wall samt organisationen Malmö mot 
Diskriminering, en delegation från Zambia där presidiet i 
Ungdomsfullmäktige deltog och informerade om sin 
verksamhet. 

Nämndsgrupperna  
• Samhällsbyggnad har exempelvis diskuterat hur Ystad 

ska se ut 2030 samt lärt sig mer om vad en detaljplan 
och översiktsplan är. 

• Social Omsorg har haft temamöte om hemsjukvård 
och demens samt träffat en Silviasjuksköterska som 
jobbar med demenssjukdomar. 

• Barn- och Utbildning har pratat om psykisk ohälsa,  
tobakspolicyn, skolmaten samt användandet av Ystads 
IP. 

• Kultur har diskuterat Kulturgarantin och Kulturstrategin 
och börjat jobba med Åvallafestivalen som arrangera-
des den 19 juni. 

• Ledning och Utveckling har diskuterat Barnkonventionen 
samt Hållbarhetsplanen, som satts för att nå FN:s  
globala mål, och utsett en grupp för att göra miljö- 
målen lättlästa.

I Ungdomsfullmäktiges verksamhetsberättelse finns mer 
information om gruppernas arbete. 

Lovaktiviteter
Under 2018 fick Ystads kommun cirka 500 tkr i stats- 
bidrag till lovaktiviteter. För att ge barn och unga goda 
möjligheter till delaktighet och inflytande fick barnen  
själva lämna in önskemål om aktiviteter. 

Syftet med det statliga bidraget är att: 
• stödja kommunen att utveckla och genomföra aktiviteter 

som ger stimulans och personlig utveckling, 
• utöka kommunernas egna satsningar på sommar-

lovsaktiviteter, 
• stimulera både flickors och pojkars deltagande,
• främja integration, motverka segregation samt
• skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social 

bakgrund. 

Några exempel på aktiviteter som genomförts är bio, 
bowling, resor till Bounce, minigolf, Åvallafestivalen, 
dans, parkour, resa till ishall och matlagningsskola.  
Aktiviteterna genomförs i samarbete mellan Kulturen, 
Fritiden och Fältgruppen. 

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Att känna sig delaktig i samhället och uppleva att man 
kan påverka sin vardag är inte bara en rättighet, utan 
även en viktig del i en människas välmående. Samhällen 
med lågt valdeltagande där få människor känner mening 
i att engagera sig eller delta i föreningsliv har ofta dålig 
folkhälsostatus. 
 Att öka människors delaktighet och inflytande i det 
samhälle de lever i är en av de mest väsentliga strategi- 
erna för att uppnå en god och jämlik hälsa.
 Alla människor ska, oavsett ålder, kön, funktionsned-
sättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställ-
ning, bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politis-
ka livet. Alla människor ska även behandlas lika inför 
lagen och ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att 
utöva inflytande. Det är även väsentligt att arbeta för jäm-
ställdhet mellan könen då jämställdhet handlar om en 
rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Sär-
skild vikt bör läggas vid att främja social och kulturell 
delaktighet för socialt och ekonomiskt utsatta grupper, 
samt att göra samhället tillgängligt för personer med 
funktionsvariationer.
 Delaktighet och inflytande i samhället behandlas bland 
annat i FN:s Globala mål.

Ungdomsfullmäktiges ledamöter 2018–2019.

Under 2018 fick Ystads kommun statsbidrag till lovaktiviteter.

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

Kommunens medborgare ges möjlighet att påverka Folkhälso- 
programmets innehåll genom att delta i workshops.
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Kulturen i Ystads kommun
De senaste fyra åren har Ystads kommun satsat stort på 
biblioteksutveckling. Stadsbiblioteket har renoverats och 
fått ny inredning.
 Biblioteksfilialerna har renoverats och utrustats så att 
de nu är meröppna, vilket innebär att det under vissa  
tider finns möjlighet att besöka biblioteken trots att det 
inte finns personal på plats. Ystads bibliotek har sedan 
satsningen inletts ökat utlåningen varje år och går  
därmed mot trenden i Sverige.
 Ystads konstmuseum har ett regionalt uppdrag att 
vara huvudman för Bästa Biennalen! – en konstbiennal 
för barn, unga och andra nyfikna, med fokus på inklude-
ring, förmedling, samverkan och nätverksarbete. Stor vikt 
läggs vid metodutveckling av tillgänglighets- och förmed-
lingsarbete.
 I september 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut 
om en ny kulturstrategi för Ystads kommun. Strategin 
togs fram i en bred process där många intressenter var 
delaktiga genom workshops och samtal. Den nya strate-
gin har fem strategiska områden utpekade:

• I humanismens och demokratins tjänst
• En viktig del av kommunens identitet, attraktivitet och 

utveckling
• För alla
• En investering i människor och miljöer
• Tillsammans skapar vi utveckling

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. 

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Bästa Biennalen! – en konstbiennal för barn, unga och andra nyfikna, 
med fokus på inkludering, förmedling, samverkan och nätverksarbete. 

Stadsbiblioteket har renoverats och fått ny inredning.
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Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom folkhälso- 
arbetet. 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 för- 
hållanden i barnets familj, barnets relationer till vänner 
och till andra i barnets omgivning. Den psykiska ohälsan 
bland barn bör särskilt uppmärksammas liksom utveck-
lingen av barns och ungdomars levnadsvanor.
 Enligt FN:s Globala mål för en hållbar utveckling finns det 
flera aspekter som går att relatera till goda uppväxtvillkor. 
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2018

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

MÅLOMRÅDE 2:

Trygga och goda uppväxtvillkor Barnets bästa – Plan för barnets rättigheter  
i Ystads kommun
För att stärka arbetet  
med barnets rättigheter i 
Ystads kommuns verk-
samheter antog kom-
munfullmäktige den 15 
mars 2018 Barnets bästa 
– Plan för barnets rättig-
heter. I planen priorite-
ras tre utvecklings- 
områden.
• Beslutsfattare, rele-

vanta yrkesgrupper, barn och vård-
nadshavare har kunskap om barnets rättigheter

• Ystads kommuns mål och styrdokument har ett tydligt 
barnrättsperspektiv   

• Ystads kommuns verksamheter ska stärka barnets  
rättigheter genom samverkan

Under 2018 har barnrättsgruppen genomfört olika utbild-
ningar kopplat till barnets rättigheter bland annat två 
halvdagar för förvaltningarnas ledningsgrupper på temat 
”Leda och styra för barnets rättigheter”. Även grund- 
utbildningar i barnkonventionen har genomförts för de 
verksamheter som efterfrågat detta.

Norregatans familjeverksamhet
Norregatans familjeverksamhet erbjuder stöd till föräldrar 
och barn genom öppenvårdsinsatser. Under 2018 har 
startats två olika stödgrupper för barn som har skilda 
föräldrar
• en CAP-grupp genomförts (Macken), stödgrupp för 

barn till föräldrar med missbruksproblem
• Umgängesverksamheten ”Briggen” har startats som 

innebär en möjlighet för föräldrar att träffa sina barn 
med umgängesstöd. Prioriterat är ärenden som varit 
föremål för tvist i tingsrätten.

• En personal har fått Marte Meo-utbildning vilket ska ge 
möjligheter att erbjuda en ny behandlingsmetod som ut-

går ifrån att samspelet mellan barn och föräldrar filmas.
• Nätverksteamet mellan Social omsorg och Kultur och 

utbildning har varit mycket aktivt under 2018. Teamet 
erbjuder nätverksmöten för barn där både socialtjäns-
ten och förskola/skola är med.

COPE föräldrautbildning
Under vårterminen har en föräldrakurs för föräldrar  
med barn 3–11 år hållits för sammanlagt nio föräldrar. 
Föräldrarna har i utvärderingarna svarat att de tycker 
kursen är bra till mycket bra.

Skilda världar
Under året har två barngrupper varit igång, en grupp på 
sex barn 7–9 år och en på sju barn 9–12 år. Enligt en ut-
värdering av gruppen visar det sig att barnen har trivts 
mycket bra och att de mår bättre. Även föräldrarna ut-
värderade gruppen. Föräldrarna svarade bland annat att 
barnen: 
• är starkare, tryggare och gladare, 
• fått nya vänner, 
• blivit mer beskrivande i sina känslor och har lättare för 

att förklara, 
• har fått bättre självkänsla.

Kartläggning av barn i ekonomisk utsatthet
Under hösten 2018 genomfördes en kartläggning av barn 
i ekonomisk utsatthet. Barn i ekonomisk utsatthet har oftare 
än andra barn lägre levnadsstandard och riskerar att inte få 
sina rättigheter på en grundläggande nivå eller under lik-
nande förhållande som andra barn. Barn i ekonomiskt ut- 
satt situation har oftare än andra barn sämre hälsa, sämre 
skolresultat, boende och lägre deltagande i fritidsaktiviteter. 
 Kartläggningen utgör en viktig del i kommunens arbete 
att stärka barns rättigheter och ska ge kännedom om 
ekonomisk utsatta familjers livsvillkor samt möjliggöra 
analys av kommunens styrkor, svagheter och förbätt-
ringsområden. 
 Kartläggningen visar att faktorer som föräldrars utbild-
ningsnivå, födelseland och civilstånd till stor del påverkar 
barns ekonomiska utsatthet. Ystad har en lägre andel 
barn i ekonomisk utsatthet än Skåne och Sverige i helhet 
men nivån är ungefär den samma från år till år. 

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

TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Barn i relativ  
ekonomisk  
utsatthet

2016 8 % 
(2015: 10 %,  
2014: 11 %)

 Relativ ekonomisk utsatthet – hur stor del 
av barnen som lever i de hushåll med lägst 
inkomster i samhället. Trenden är fortsatt 
positiv och andelen barn minskar under 2016. 

Barnombuds- 
mannen

Barn i familjer 
med låg inkomst-
standard

2016 4 %
(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. 
Efter att ha varit oförändrad under 2014 och 
2015 syns en svagt positiv trend under 2016.

Barnombuds- 
mannen

Arbetsro på  
lektionerna

2018 54,1%
(2017: 70%)

73,3%
(2017: 82%)

 Andel elever som instämmer helt eller till stor 
del i att ”det är lugnt under lektionerna när vi 
arbetar”

Andel elever som instämmer helt eller till stor 
del i påståendet ”jag kan koncentrera mig 
på lektionerna”. Negativ trend jämfört med 
tidigare år.

Ystads kommuns 
elevenkät 2018, 
åk 2–9

Stressad av  
skolarbetet

2018 50,5%
(2017: 54,9%)  Andel elever som ofta eller ibland känner sig 

stressade av skolarbetet. Variationen mellan 
skolor i Ystads kommun är dock ganska 
stor. Högst andel elever som ofta eller ibland 
känner sig stressade av skolarbetet finns på 
Norreportskolan (80%).

Ystads kommuns 
elevenkät 2018, 
åk 2-9

Måluppfyllelse 
och kunskapskrav

2018 Åk 6: 92,2–100% 
(2017: 69-100%)

Åk 9: 92-100%
(2017: 90-100%)

Gymnasie- 
behörighet: 90%  
(2017: 88%)

 Åk 6: Variation mellan skolor i måluppfyllelse 
per ämne.

Åk 9: Variation mellan skolor i andel elever 
som nått kunskapskrav per ämne. Statistiken 
innefattar inte svenska som andraspråk.
Gymnasiebehörigheten har ökat något och 
ligger fortfarande över rikssnittet som är 84%.

Kultur och  
utbildnings-
förvaltningen 
(KoU)/
Skolverket.se

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

Kommunens mål och styrdokument ska ha ett tydligt barnrättsperspektiv.

COPE, Community Parent Education Program, är en föräldra- 
grupp för den som behöver stöd och inspiration i sin föräldraroll. 
Man diskuterar utifrån korta filmsekvenser som belyser vardags-
problem. Utgångspunkten 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.
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YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Kultur och utbildning
Under 2018 har KoU fokuserat på att skapa en god  
arbets- och lärandemiljö. 
• En rekryteringsgrupp har startats som också arbetar 

med att lyfta vad som gör Ystad till en attraktiv arbets-
givare och hur vi kan bli ännu bättre.

• Fokusområde för förskola, grundskola har varit  
tillgänglighet ur ett fysiskt, psykiskt och socialt  
perspektiv.

• Arbetet med ritningar och pedagogisk riktning för  
nya förskolan/skolan Källan har fortsatt.

• Nya lärmiljöer som är bättre anpassade till dagens  
behov har utvecklats. Under 2019 ska studiehallarna  
på Edvinshemskolan och Backaskolan omvandlas  
efter denna modell.

Arbetet fortsätter under 2019 för att skapa en långsiktig 
plan för enhetliga och likvärdiga förskolor/skolor i Ystad.

Tillgängliga lärmiljöer
En god arbets- och lärandemiljö kan uttryckas som till-
gängliga lärmiljöer. Förvaltningen arbetar med tillgängliga 
lärmiljöer som ett övergripande fokusområde inom för- 
och grundskola och ligger till grund för de pedagogiska 
verksamheternas lokala målsättningar. Arbetet omfattar 
fysisk, social och pedagogisk lärmiljö och syftar till att 
öka medvetenheten om naturlig variation och sätt att 
möta denna variation ur ett likvärdighetsperspektiv.  
Under året har riktad kompetensutveckling, som besök 
från Specialpedagogiska skolmyndigheten genomförts. 
Kartläggningsverktyg (DATE) används för att hitta prio- 
riterade områden att arbeta med.
 Ett arbete med att öka tillgängligheten i den fysiska 
lärmiljön i studiehallarna har påbörjats på F-6 på Backa, 
Edvinshem och Svarteskolan. 

Samverkan för barn och unga
Buso (samverkanledning för barn och unga) bestående 
av avdelningschefer för individ och familj, grundskola, 
gymnasiet och fritid arbetar för att alla barn och unga 
ska ha goda och trygga uppväxtvillkor. 
 Under året har en ansökan till sociala investerings- 
fonden gjorts gällande förstudien Hela barnet, hela  
dagen, en förstudie gällande intern och extern sam- 
verkan med inspiration av Skottlandsmodellen. 

Buso, delmålsgrupp 1 – Barn/unga/föräldrar/familjer 
erbjuds det stöd de behöver för att barnet ska uppnå 
en god fysiska och psykisk hälsa. 
Delmålsgruppen har under året fokuserat på: 
• placerade barns skolgång, nätverksmöte och skolfrån-

varo. Målet är att skapa en gemensam handlingsplan 
och därmed en bättre skolgång för placerade barn och 
unga. Planen beräknas vara klar 2019. 

• 20 nätverksmöten har genomförts. En grupp med  
deltagare från Social omsorg och Kou har tillsatts som 
arbetar med skolfrånvaro.

Ledarskap och organisatoriska mellanrum i 
samverkansarbete
I november arrangerades en fortbildningsdag på temat 
”Ledarskap och organisatoriska mellanrum i samver-
kansarbete”. Målgruppen för dagen var deltagare i kom-
munens strategiska samverkansledning, BuSo, delmåls-
grupper och ledare inom berörda verksamheter. Totalt 
deltog 60 personer.

Utredning Familjecentral i Ystad
Under året har en utredning för att etablera en Familje-
central i Ystads genomförts. Denna har genomförts av 
Buso i samverkan med Region Skåne. 
 Sammanfattningsvis görs bedömningen att det finns 
flera fördelar att öppna en familjecentral och verksam- 
heterna ställer sig positiva till en etablering. Det är viktigt 
att familjecentralen innehåller alla centrala delar som 
synliggjorts i utredningen. Detta för att kunna fungera 
som den tvärprofessionella arena som annars bara är 
fyra myndigheter i samma hus. Personalen på familje-
centralen måsta aktivt arbeta tillsammans och stödja  
varandra vilket innebär att deras uppdrag stäcker sig 
längre än den egna verksamhetens ansvar.

Trygga och goda  
uppväxtvillkor  
är avgörande för  
barns och ungas  
hälsa och för  
folkhälsan på  
lång sikt.

Delmålsgruppen har under året bland annat fokuserat på placerade 
barns skolgång.
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2018

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

MÅLOMRÅDE 3:

Sunda och säkra miljöer och produkter Elevskyddsombud
Elever i åk 7 och uppåt har, enligt arbetsmiljölagen, rätt 
att medverka i skolans arbetsmiljöarbete genom att utse 
elevskyddsombud. Under året har även eleverna på 
Ystad Gymnasium utsett elevskyddsombud till varje  
program.
  Elevskyddsombud har under året fått utbildning om 
arbetsmiljölagen, arbetsmiljöarbete med rättigheter och 
skyldigheter.
 De har också valt två till tre förbättringsområden i sin 
egen arbetsmiljö där de vill se en förändring. Tillsam-
mans med sina respektive rektorer och KoU:s tjänsteper-
soner ska de arbeta med dessa områden fram till maj 
2019. 

Buso, delmålsgrupp 2 – Barn och unga har en god  
förskole- och skolmiljö samt en trygg fritid
Delmålsgruppen har diskuterat vikten av könsneutrala  
toaletter. Samhället kategoriserar ofta människor i flickor, 
pojkar, kvinnor, män och osynliggörs de som på något 
sätt bryter mot tvåkönsnormen. Därför är det viktigt att 
det finns könsneutrala toaletter och omklädningsrum 
både i skolor och i offentliga miljöer. Detta bör utgöra en 
standard vid om- och nybyggnation i Ystads kommun.

Trafikstrategi
En trafikstrategi (remissversion) har tagits fram. Syftet 
med trafikstrategin är att beskriva vilket förhållningssätt 
som ska gälla för trafikrelaterade frågor och hur trafik-
systemet i Ystads kommun behöver utformas för att  
utveckla kommunen i önskad riktning. Trafikstrategin  
tydliggör kommunens ambition och mål för transport- 
systemet samtidigt som den ger en samlad bild av  
nuläget och utmaningar framöver. 
 Trafikstrategin tar sikte på år 2030, vilket är samma tids- 
horisont som den nya översiktsplanen för kommunen 
har. Arbetet med att ta fram strategin har omfattat dialog 
med många olika grupper såsom byalagsrådet, närings-
livsrådet, Ystad handikappråd/HSO och SAM-gruppen i 
Ungdomsfullmäktige för att förankra och fånga upp behov 
och utmaningar. Drygt 600 medborgare tog också chansen 
att svara på en digital enkät om vad de tycker om trafiken.

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

Det tredje målområdet handlar om hälsopåverkan från 
den yttre miljön, såsom luft, vatten och mark, samt den 
byggda omgivningen. Hur vi bor, luftkvalitet och hur våra 
produkter och livsmedel är framtagna – allt kan ha en  
effekt på vårt välmående (mål 3). Det finns flera globala 
mål som syftar till att förbättra människors omgivande 
miljö.

TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Elevers upp-
levelse av trygg-
het i skolan

2016 89,9%
(2017: 93,9%)  Andel elever som svarat att det stämmer 

helt eller till stor del att de känner sig trygga 
i skolan. En svag nedgång i andelen elever 
som känner sig trygga i skolan. 

Ystads kommuns 
elevenkät 2018, 
åk 2–9

Elevers upp- 
levelse av otrygga 
platser i skolan

2018 20,6%
(2017: 19,4%)  Andel elever som svarat att det finns platser 

på skolan som känns otrygga.
Ystads kommuns 
elevenkät 2018, 
åk 2–9

Sjukhusrapport-
erade olyckor 
inom vägtrans- 
portområde

2017 804 st
(2016: 825 st)  Sjukhusrapporterade olyckor inom väg-

transportområde, antal dividerat med antal 
invånare. Som vägtransportområde räknas 
gatu-/vägsträcka, gatu-/vägkorsning, gång- 
och cykelbana (väg), gångbana/trottoar, 
busshållplats samt okänd platstyp.

Kommun- och 
landstingsdata-
basen (Kolada.se)

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Luftkvaliteten i kommunen
Sedan införandet av miljökvalitetsnormerna (MKN) för 
luftkvalitet har alla kommuner en skyldighet att kontroll-
era och ha kunskap om kommunens luftkvalitet. Ystad är 
delaktig i en samordnad luftkvalitetskontroll tillsammans 
med 32 av Skånes kommuner och uppfyller kontroll-
kravet genom att använda ett nätverk av mätstationer 
med kontinuerliga mätningar. 
 I Ystad ligger samtliga föroreningar långt under miljö- 
kvalitetsnormerna och flera uppfyller även miljökvalitets-
målet inom respektive område, vilket indikerar att luft-
kvaliteten är god i kommunen. 

En trafikstrategi (remissversion) har tagits fram i kommunen.

Under året har eleverna på Ystad Gymnasium utsett elevskyddsombud 
till varje program.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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MÅLOMRÅDE 4:

Gott skydd mot smittspridning

Mål:
• Ett gott skydd mot infektionssjukdomar bibehålls 

genom vaccination, information och smittspår-
ning

• 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

Den globala spridningen av smittsamma sjukdomar utgör 
idag ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan. I jäm- 
förelse med många andra länder är situationen i Sverige 
vad gäller smittsamma sjukdomar emellertid god. Dock 
har förekomsten och spridningsrisken avseende vissa 
sjukdomar ökat under senare tid och utbrott av exempel-
vis mässling har inträffat. Alla medborgare (i definierade 
åldersgrupper) erbjuds kostnadsfria vaccinationer genom 
det nationella vaccinationsprogrammet.

Smittspridning från djur och livsmedel
Under 2018 inträffade inga fall av legionella, campylo- 
bakter eller salmonella i kommunen. Det förebyggande 
arbetet pågår ständigt och frågorna diskuteras vid livs-
medelskontroller då man även informerar om t ex rutiner 
vid eventuella utbrott.

Vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet
Under vårterminen vaccinerades 99 procent (4 personer 
avböjde) av eleverna i åk 2 med MMR (mässling, påssjuka, 
röda hund). 
 Under 2018 har vaccinationer med DiTeki (difteri, stel-
kramp och kikhosta) utförts i åk 8. Eftersom rutinerna 
förändrades 2018 och vaccinet började ges under höst-GOD HÄLSA OCH 

VÄLBEFINNANDE
RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Antal fall av  
campylobakter  
i Skåne*

2017
(2016)

1 331 st 
(1 438 st)  Efter en stadig uppgång i antalet fall syns 

nu en mindre nedgång.
Smittskydd Skåne

Antal fall av HIV  
i Skåne*

2017
(2016)

56 st varav 
40 män och  
16 kvinnor
(64 st varav  
38 män och  
26 kvinnor)

 En mindre nedgång jämfört med 2016. 
Män dominerar fortfarande statistiken och 
här syns en svag ökning. Bland kvinnor 
har antalet minskat vilket leder till en total 
minskning överlag.

Smittskydd Skåne

Antal fall av  
hepatit B  
i Skåne*

2017
(2016)

Akut hepatit B: 
7 st varav 6 män 
och 1 kvinna. 
(9 st varav 6 män 
och 3 kvinnor)

 Precis som de tre föregående åren  
rapporterades inte något fall av akut hepatit 
B bland personer som injicerar droger  
under 2017, sannolikt beror detta på  
Kriminalvårdens arbete, vaccinations- 
programmet samt sprututbytesverk- 
samheterna i Skåne.

Smittskydd Skåne

Antal fall av  
klamydia  
i Skåne*

2017
(2016)

4 184 st  
(4 368 st)  En minskning med 4 % jämfört med 2016. Smittskydd Skåne

*Indikatorerna gäller för hela Skåne län.

79,5 procent av flickorna i åk 5 vaccinerades med Gardasil dos 2.

terminen istället för på vårterminen vaccinerades elever 
både under vårterminen och höstterminen, 99 procent  
i åk 8 (3 personer avböjde) på våren och 99 procent 
(3 personer avböjde) på hösten. 
 79,5 procent av flickorna i åk 5 vaccinerades med 
Gardasil dos 2 (dos 1 gavs under 2017) och 92,5 procent 
av flickorna i åk 5 vaccinerades med Gardasil dos 1 
under höstterminen 2018. 
 Ett antal elever har även uppvaccinerats om de av  
någon anledning inte följt vaccinationsprogrammet, t ex 
på grund av att de ångrat att de tackat nej till vaccination 
i åk 8 och åk 5, 1 elev har vaccinerats med DiTeki och 10 
elever á 2 doser Gardasil. 
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2018

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

MÅLOMRÅDE 5:

Ökad fysisk aktivitet

Mål:
• Samhället är utformat så att det ger förutsätt-

ningar för fysisk aktivitet
• Alla medborgare har tillgång till attraktiva och 

säkra cykel- och gångbanor
• För att säkerställa tillgången till attraktiva grön-

områden för alla medborgare verkar kommunen 
i linje med grönstrukturprogrammet i plane-
rings- 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

Ett rörligt och fysiskt aktivt liv är en grundläggande del  
i att undvika sjukdom och ohälsa. Fysisk aktivitet kan 
minska risken för exempelvis hjärt-kärlsjukdomar,  
diabetes, benskörhet och vissa former av cancer.  
Ett rörligt liv kan också förebygga psykisk ohälsa och  
depression.
 En del i att skapa hållbara städer och samhällen är att 
fokusera på säkra och inkluderande grönområden och 
offentliga platser, där alla medborgare har möjlighet att 
röra på sig utifrån sina förutsättningar. Genom att erbjuda 
dessa platser kan kommunen uppmuntra till fysisk  
aktivitet i vardagen.

Fysisk aktivitet för äldre
På korttidsboendet Utsikten på Bellevue erbjuds äldre  
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 och kognitivt stöd. Utsikten 
har ca 80 besökare per vecka.
 Daglig verksamhet inom äldreomsorgen har gjort  
utflykter till naturskolan Marietorp.

Cykelplan och åtgärder för ökad cykling
2018 antog kommunfullmäktige ”Cykelplan Ystads kom-
mun” som sträcker sig till år 2028. Under året har arbetet 
med olika åtgärder utifrån planen kommit igång. För att 
skapa en bättre bild över nuläget, vilket är en nödvändig-
het för att kunna följa upp Cykelplanens indikatorer, har en 
stor cykeltrafikräkning gjorts på drygt 30 platser i staden. 
Även antal parkerade cyklar vid stationerna har räknats.
 För första gången deltog kommunen i Cykelfrämjan-
dets kommunvelometer, en granskning och jämförelse 
av kommuners arbete med cykelfrågor. Ystad kom på 
plats 40 av 53 kommuner och sett till kommuner under 
50 000 invånare kom Ystad på plats 13 av 22. Med den 
nya cykelplanen som grund finns stora möjligheter till 
förbättring.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Fysisk aktivitet 
minst 60 minuter 
om dagen

Läsåret
2017/2018
(2016/2017)

Åk 4 35% 
(35 %)

Flickor
Åk 7 23% (25%)
Gy 1 17% (18%)

Pojkar
Åk 7 28% (27%)
Gy 1 24% (31%)

 Andelen elever som svarat att de rör på sig 
60 min eller mer varje dag. För Åk 4 gäller 
statistiken både pojkar och flickor. 
Generellt ses en svag nedgång i andelen 
elever som rör på sig minst 60 min om 
dagen. I Åk 4 är siffran oförändrad mellan 
läsåret 2016/2017 och 2017/2018.

Sammanställ-
ning av elev-
hälsoenkäterna 
Ystads kommun
 2018

Fysiskt aktiv 
minst 150 min/
vecka*

2018
(2016)

Män 64%
(65%)

Kvinnor 64%
(64%)

 Andelen män respektive kvinnor i åldern 
16–84 år som svarat att de är fysiskt aktiva 
minst 150 min/vecka.

Folkhälso- 
myndigheten
(Folkhälso- 
studio)

Fysiskt aktiv 
minst 150 min/
vecka uppdelat 
efter utbildnings-
nivå*

2018
(2016)

Förgymnasial 
utbildning 47%
(49%)

Gymnasial  
utbildning 59%
(60%)

Eftergymnasial 
utbildning 71%
(73%)

 Andelen personer som svarat att de är  
fysiskt aktiva minst 150 min/vecka upp- 
delat efter utbildningsnivå.

Folkhälso- 
myndigheten
(Folkhälso- 
studio)

*Indikatorerna gäller för hela Sverige.

På Regementsgatan byggs en ny cykelbana och där har 
också kommunens första Cykelbarometer installerats. 
Nya cykelbanor har också byggts mellan Ystad och Stora 
Herrestad och mellan Hedeskoga och Sövestad. 

Skolidrottsföreningar
Under 2018 har två skolidrottsföreningar skapats i Ystad, 
en på högstadiet och en på gymnasiet. I projektet har 
avdelningen fritid deltagit tillsammans med skol- 
idrottsförbundet för att stödja skolorna i bildandet av 
skolidrottsföreningarna. En skolidrottsförening bedrivs 
uteslutande av unga för unga i syfte till att lära om  
demokrati och ledarskap. 
 Trots att det heter skolidrottsföreningar så är det inte 
skolan som driver aktiviteterna och organisationen.  
Föreningen är, precis som vilken annan förening, en 
egen juridisk person och all verksamhet bedrivs utanför 
skoltid. En skolidrottsförening samverkar dock mycket 
med skolan vilket är en stor tillgång för föreningens  
utveckling.

Special Olympic School Day
I maj genomfördes Special Olympic School Day tillsam-
mans med Parasport Skåne och nio lokala föreningar. 
Under dagen deltog drygt 100 elever och 50 pedagoger 
från sär- och träningsskolan i Ystads kommun, Sjöbo 
kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun. 

Fritidens dag
I september var det Fritidens dag på Ystad Arena.  
Invånarna fick då möjlighet att prova på olika fritids- 
aktiviteter och träffa de ideella ledarna. 

På korttidsboendet Utsikten på Bellevue erbjuds äldre en möjlighet till 
fysisk aktivitet.

Under 2018 har två skolidrottsföreningar skapats i Ystad, en på  
högstadiet och en på gymnasiet. 

Åtgärder görs för ökad cykling.
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2018

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

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

Syftet med målområdet är att samhällets åtgärder ska 
minska bruket av alkohol och tobak, ge ett narkotika- 
och dopningsfritt samhälle samt minska skadeverkning-
arna av överdrivet spelande. 
 Det är vanligt att riskabla alkoholvanor, narkotika- 
användning, tobaksbruk och riskabla spelvanor beskrivs 
som av varandra oberoende problem. Statistik visar 
dock att det finns många samband mellan problemom-
rådena 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 om alkohol, 
tobak, narkotika och spel.

En drogfri uppväxt
Inför tobaksfria veckan togs en populärversion av policyn 
Handlingsplan för en drogfri uppväxt fram. Foldern för-
klarar att det inte är tillåtet att använda tobak, alkohol 
och narkotika i lokaler, eller på skolgårdar som tillhör 
förskola, skola eller kommunalt driven fritidsverksamhet. 
Informationen ska vara ett stöd för barn och unga så de 
lättare kan skaffa sig information om vad policyn innebär 
för dem. 
 Förskola, skola och kommunalt driven fritidsverksam-
het i Ystad ska hjälpa barn och ungdomar att motstå 
droger. Med en stark attityd mot droger är det lättare att 
stå emot grupptryck, som oftast är den största anled-
ningen till att barn och ungdomar börjar med tobak, al-
kohol och narkotika. Arbetet är en del av Ystads kom-
muns drogförebyggande arbete samt en del i arbetet 
med Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som 
kommunen ställde sig bakom 2017. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Buso, delmålsgrupp 4 – Barn och unga använder inte 
tobak, alkohol och narkotika eller andra droger
Delmålsgruppen har under året haft tre prioriterade om-
råde gemensam för handlingsplan för en Drogfri upp-
växt, insparksfester för gymnasielever och kommunika-
tionsflöde mellan samverkansgrupper som arbetar med 
narkotikaanvändande bland barn och unga.

Absolut förälder
Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6–9. I åk 8 
och 9 har Fältgruppen tillsammans med FMN, Föräldra-
föreningen Mot Narkotika informerat på föräldramöten, 
till vårdnadshavare på de kommunala skolorna. 
 Utbildningen fokuserar på fakta och frågeställningar 
kring tobak, alkohol och narkotika samt vad föräldrarna 
kan göra för att förebygga detta. Absolut Förälder utgör 
en viktig del i kommunens förebyggande arbete. 
 Siffrorna för ungdomars tobaks och alkoholvanor i 
Ystad har gått ner, mycket beroende på aktiva, pålästa 
vårdnadshavares tydlighet i agerandet. De vårdnadshavare 
som deltagit i Absolut Förälder är nöjda alternativt mycket 
nöjda och upplever att utbildningen gett dem användbar 
kunskap i deras föräldraroll. 
 För utvecklingen av AF är det fortsatt viktigt att lyssna 
på vårdnadshavarna genom utvärderingarna. Utmaningen 
är att kunna fortsätta att ha många deltagare på kurserna. 
En framtida vision är att få alla utbildningstillfälle obliga-
toriska både för elever och för vårdnadshavare. 

Citat från vårdnadshavarnas utvärdering av  
Absolut Förälder:

”Mycket bra att engagera barnen och att deras egna 
tankar och idéer fått lyftas fram- det stärker deras tilltro 
till sig själva och oss som föräldrar. Det som varit  
positivt är att de här tillfällena gjort att vi talat mer om 
de här frågorna hemma.”

”Skapar grund till diskussion i hemmet, få veta vad som 
försiggår i ungdomars värld, utbyte och information är 
alltid superviktigt. 

TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Rökning i Åk 9 2017/2018 
(2016/2017)

Åk 9 2% (1%)  Andel elever som svarat att de röker 
varje dag, nästan varje dag eller någon 
dag i månaden.

Sammanställning 
av elevhälso- 
enkäterna Ystads 
kommun 2018

Rökning i Gy 1 2017/2018 
(2016/2017)

Tjej 13% (15%)

Kille 21% (19%)
 Andel elever som svarat att de röker 

varje dag, nästan varje dag eller någon 
dag i månaden.

Sammanställning 
av elevhälso- 
enkäterna Ystads 
kommun 2018

Snusning i Gy 1 2017/2018 
(2016/2017)

Tjej 2% (1%)

Kille 10% (14%)
 Andel elever som svarat att de snusar 

varje dag, nästan varje dag eller någon 
dag i månaden.

Sammanställning 
av elevhälso- 
enkäterna Ystads 
kommun 2018

Druckit alkohol 
under de senaste 
12 månaderna

2017/2018 
(2016/2017)

Tjej 59% (69%)

Kille 55% (71%)
 Andel elever i Gy 1 som svarat att de 

under de 12 senaste månaderna druckit 
alkohol

Sammanställning 
av elevhälso- 
enkäterna Ystads 
kommun 2018
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Seniorernas hus, som finns i Löderup och i Ystad, är 
Ystads kommuns satsning på en mötesplats för äldre. 
Syftet med mötesplatserna är att bryta social isolering, 
ge en meningsfull vardag, främja förutsättningar för 
ett aktivt åldrande och skapa delaktighet i samhället. 
För att nå seniorer med olika intressen och förutsätt-
ningar erbjuds ett brett utbud av aktiviteter. Under 
2018 har det funnits en del återkommande aktiviteter, 
t ex stavgång, biljard, gymnastik, dragspelscirkel, bingo, 
boule, släktforskning samt datorverkstad. Det har 
även genomförts utflykter med buss, till Bosjökloster i 
somras och en julresa till Tivoli i Köpenhamn. Det har 
erbjudits musikunderhållning med mat eller fika samt 
grillkvällar med tipspromenad och utöver detta har 
det även bjudits in till olika föreläsningar, t ex en före-
läsning om ”vintern 1979”. 
 Enligt verksamhetssamordnare Ann-Sofie Dahl-
ström, som ansvarar för Seniorernas Hus i Löderup, 
är deltagarna väldigt nöjda med de aktiviteter som er-
bjuds och många söker sig flera gånger per vecka till 
Löderupsgården för att delta i aktiviteter och ta en fika 
med övriga besökare. Den sociala gemenskapen, som 
är en stor del av Seniorernas hus, upplevs av besök- 

Barn- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden 
och socialnämnden har gemensamt beviljats medel 
från kommunens sociala investeringsfond för att under- 
söka de lokala möjligheterna att arbeta utifrån den 
s.k. Skottlandsmodellen. Förstudien ska ge en lokal 
lägesbild och svara på varför de tidiga insatser som 
görs i Ystad idag inte fungerar fullt ut och vad som 
bör göras framöver för att säkerställa att varje barn  
tidigt får det stöd det behöver. ”Målsättningen med 
att ta intryck från Skottlandsmodellen är att byta ut 
delar av ett system som inte alltid använder sig av 
barn och ungas behov som utgångspunkt. En ny 
struktur för att bättre kunna samverka för tidig upp-
täckt av barn och unga handlar om att uppnå någon-
ting mer långsiktigt, hållbart, ekonomiskt genomtänkt 
och mänskligt försvarbart. Att tänka långsiktigt lönar 
sig i det långa loppet” säger Dennis Hjelmström, skol-
chef och projektledare för arbetet med förstudien.
 Det skotska systemet Girfec – Getting it right for 
every child – innebär att alla välfärdssektorer som 

arna som betydelsefull. Ann-Sofie berättar om besökare 
som har ringt varandra när någon uteblivit, bara för 
att fråga hur det är, och menar att ett utökat socialt 
nätverk kan skapa en känsla av trygghet i vardagen.
 Genom önskemål kan deltagarna själva vara med 
och påverka vilka aktiviteter som erbjuds. Under 2018 
har Seniorernas Hus i  
Löderup haft 5 475  
besökare, vilket är en  
ökning med ungefär  
1 000 besökare sedan  
2017. I Ystad syns  
också en ökning med  
ungefär 1 000 besök-
are mellan 2017 och  
2018. Sammanlagt har  
Seniorernas Hus i  
Ystad haft 12 341  
besökare under 2018.

skola, socialtjänst och vården samarbetar och sätter 
in snabba insatser så fort det finns tecken på att ett 
barn inte mår bra. Något som lett till att man i Skott-
land har lyckats halvera antalet barn som far illa. 
 I mars åker politiker och tjänstepersoner från 
Ystads kommun, Region Skåne och polisen på en 
studieresa till Edinburgh för att lära sig mer om vilka 
angreppssätt Skottland valt i sitt arbete men också 
om fördelar, fallgropar och resultat. 

Dennis Hjelmström, utbildningschef

Seniorernas Hus,  
Ystads kommuns  
mötesplatser för  

seniorer.

HELA BARNET – HELA DAGEN 
(målområde 2)

SENIORERNAS HUS  
(målområde 1)

”Kanske kan man likna detta vid att försöka sänka 
väggarna i en labyrint. Om slutmålet är att finna  
såväl mitten som varandra i en så underlättas detta 
av att kunna se varandra över labyrintens väggar. 
Det sämre alternativet skulle 
lätt kunna leda till att alla 
som springer i labyrinten gör 
detta med de bästa avsikter 
och med målsättningen att 
finna mitten, men på grund 
av ständigt skymd sikt kan 
de ändå springa fel.”

Faktaruta
Modellen bygger på att skapa förutsättningar för att varje barn 
ska få möjligheten till en god uppväxt där deras individuella 
förmågor uppmuntras och de utmaningar de har att hantera 
tas om hand på rätt sätt av rätt samhällsinstans eller myndig-
het. Varje förälder eller vårdnadshavare ska veta till vem de 
kan vända sig för att få råd eller stöd gällande barnet och dess 
livssituation och känna sig trygga i den kontakten. Vidare ska 
alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med barn arbeta 
med verktygen i enlighet med arbetssättet och filosofin bakom 
modellen, känna till ansvarsfördelningen och sin plats däri 
samt i sin yrkesroll kunna dra nytta av de nätverk mellan olika 
professioner som skapas kring barnet.
• Modellen utgår från barnets perspektiv och hur man  

gemensamt bäst ska stödja det och inte utifrån den enskilda 
verksamhetens ansvar.

• Förskola och skola är basen där allt arbete kring barn och 
unga samordnas. Socialarbetare arbetar tillsammans med 
elevhälsan på skolorna.

• ”Named person” är den första kontaktperson som man 
vänder sig till ifall det finns oro för ett barn eller ungdom. 
På en skola kan det vara rektorn eller någon med en över-
ordnad funktion.

• ”Lead Professional” är den person som ser till att hålla ihop 
och samordna insatserna.

• ”Childs plan” är ett gemensamt dokument för alla som är 
inblandade runt barnet som behöver olika insatser. Här kan 
de som arbetar med barnet skriva och läsa vilka  
insatser som planeras för att tillgodose barnets behov.

• Vårdnadshavarens samtycke är en grundpelare för att de 
som arbetar runt barnet ska kunna dela information med 
varandra i childs plan. Samtycket gäller från barnets  
födelse till det att barnet är 18 år.

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL YSTADS FOLKHÄLSOMÅL



Detta hållbarhetsbokslut är 2018 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!

www.ystad.se


