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På väg mot
ett hållbart Ystad!
Hållbarhetsbokslutet ger en samlad bild av de mål och 
aktiviteter som leder kommunen mot ett mer hållbart 
samhälle. När vi talar om hållbarhet så menar vi alla tre 
dimensioner; den miljömässiga, den sociala och den 
ekonomiska. Dessa ambitioner samlas i FN:s 17 Globala 
mål som alla länder i världen strävar efter att nå. 

Ystads kommun har precis som andra kommuner en del 
utmaningar, men också styrkor att hantera dessa. Vi be-
höver planera vårt samhälle, anpassa våra inköp och vår 
konsumtion i linje med hållbarhetsmålen. Tillsammans 
minskar vi den negativa påverkan, samtidigt som vi an-
vänder våra resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ingen kan skapa den hållbara framtiden själv, arbetet be-
höver ske på alla nivåer, nationellt såväl som lokalt. Vi 
behöver hitta lösningar i samarbete med andra; myndig-
heter, kommuner, organisationer och föreningar, forska-
re och näringsliv.

Vägen dit är dialog, samarbete och medskapande.
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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.

Ett bokslut som bara är en början
Detta bokslut är en uppföljning av hur väl vi i 
Ystads kommun har lyckats i arbetet med att 
nå de mål, som ställts upp i Miljöprogrammet 
och Folkhälsoprogrammet. Ambitionen är hög 
och alla verksamheter ska arbeta för att skapa 
hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsätt-
ningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i 
hela kommunen.
 Begreppet hållbar utveckling innefattar flera 
olika dimensioner och mål. FN:s globala mål 
för en hållbar utveckling synliggör och konkre-
tiserar de tre dimensionerna av hållbar utveck-
ling: den miljömässiga, den sociala och den eko-
nomiska. Dessa hänger ihop och är odelbara. 
 Den miljömässiga hållbarheten handlar om 
planetens ekosystem och artrikedom såväl 
som de ekosystemtjänster vi människor nyttjar. Ekosys-
temen skänker oss många av de nyttor vi inte kan, eller 
vill, vara utan. Grönskan och vattnet i och runt staden ger 
till exempel renare luft, de skänker skugga och svalka, 
ökad hälsa och kreativitet, rekreationsmöjligheter och 
avkoppling, klimatanpassning och bullerdämpning. 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 abstrakta kon-
cept som demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter 
såväl som fysiska och psykiska värden genom vår folk-
hälsa. Samspelet mellan människors möjlighet att upp-
fylla dessa värden och planetens resurser är en betydel-
sefull del av dimensionen. 
 Den ekonomiska dimensionen fokuserar på hushållan-
det 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 resur-
ser. Den ekonomiska dimensionen handlar om att sträva 
efter en ekonomisk utveckling som inte orsakar negativa 
konsekvenser för den miljömässiga- eller sociala dimen-
sionen - 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 utveck-
ling, med sammanlagt 169 delmål. Alla länder i världen 
ska arbeta för att nå FN:s globala mål och det är respek-
tive regerings ansvar att målen nås i det egna landet. Ar-
betet med de globala målen ska ske i samarbete mellan 
nationella och lokala myndigheter, kommuner, organisa-
tioner 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
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.

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

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

MULET
Trenden är något negativ. Vi behöver 
vända denna utveckling.

SOL
Utvecklingen ser mycket bra ut. Vi 
kommer av allt att döma nå våra mål.
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I Ystads kommun finns ett, av kommunfullmäktige 
antaget Miljöprogram som gäller 2014 till 2020. 
Här stakas riktningen ut för hela kommunens mil-
jöarbete, både för det geografiska området som 
kommunen utgör och för kommunens verksam-
heter och bolag. Programmets ramverk är format 
utifrån ett övergripande miljömål som lyder: 
”Ystads kommun överlämnar till nästa generation 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lös-
ta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsopro-
blem utanför kommunens, regionens eller Sveri-
ges 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 egentli-
ga underlaget i kommunens miljöarbete. De stra-
tegiska 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? 
Av de tre hållbarhetsaspekterna så är det miljö-
aspekten som ligger till grund för, och ger för-
utsättningar till, social- och ekonomisk hållbar-
het. En grundförutsättning för att uppnå målen 
inom den miljömässiga hållbarheten är accep-
tansen för att vår planet är en planet med änd-
liga resurser, hur stora de än kan tyckas vara. 
Målsättningen är ett idealt läge för samhället 
där levnadsvillkor och resursanvändning möter 

mänskliga behov utan att äventyra ekosystemens 
livskraft, och där miljön stärks och bevaras så att 
även framtida generationer kan tillgodose sina 
behov.

 Riksdagen har beslutat att arbetet för miljö-
mässig hållbarhet ska vägledas av det s k 
miljömålssystemet som består av ett genera-
tionsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 

 Generationsmålet är ett inriktningsmål för 
miljöpolitik och miljöarbete på alla nivåer i 
samhället och syftar till att förutsättningarna 
för att lösa miljöproblemen ska finnas på plats 
inom en generation. 

 Miljökvalitetsmålen beskriver det hållbara 
tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. 

 I detta bokslut redovisas den senaste till-
gängliga statistiken inom respektive miljömål. 

YSTADS MILJÖMÅL

Vattenmiljöer i balans är fortsatt något negativ. 
Statusen i kommunens vattendrag har inte förbätt-
rats och läckaget av framförallt kväve har ökat. 
Kommunen har emellertid vidtagit en rad åtgärder 
för att förbättra utvecklingen. Resultaten av dessa 
ansträngningar visar sig förhoppningsvis om några år. 

Hållbar konsumtion. Trenden är fortsatt något po-
sitiv. Inköpen av ekologiska livsmedel är fortsatt på 
en låg nivå och även om inköp av Fairtrademärkta 
produkter har minskat, har andel livsmedel med 
etisk märkning ökat. Mängden hushållsavfall fortsät-
ter minska och kommunens verksamheter arbetar 
med flera olika aktiviteter för att inspirera människor 
att konsumera mer hållbart.  

Rik natur- och kulturmiljö. Trenden är fortsatt 
något positiv. Total andel jordbruksmark som är 
omställd/under omställning har ökat (störst ökning 
är jordbruksmark under omställning).   

Hållbart nyttjande av mark och vatten är något 
positiv. Trots att områden med jordbruksmark har 
pekats ut som lämpliga utbyggnadsområden har 
en avvägning gjorts mot andra intressen. Stads-
byggnadsavdelningen arbetar aktivt för att mini-
mera ianspråktagandet av jungfrulig mark i de-
taljplaneringen. Allt slam från avloppsreningsverket 
har återförts till kretsloppet och ca 80 fastighetsä-
gare har aktivt valt att koppla bort sina stuprör 
från ledningsnätet.

Begränsad klimatpåverkan är det mål som kom-
munens verksamheter arbetar mest framgångsrikt 
med. Aktiviteter som genomförs får direkta effek-
ter i statistiken. Beslutet att delta i 100 % fossil-
bränslefritt Ystad till 2020 gav bra resultat. Det 
nationella etappmålet 2,3 ton/inv av koldioxidut-
släpp är uppnått. För att nå målet som motsvarar 
överenskommelserna i Parisavtalet till 2045 finns 
det däremot fortfarande stor förbättringspotential 
vad gäller medborgarnas energiförbrukning, res-
vanor och konsumtion 
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TREND OCH UTVECKLING

I Miljöprogrammet finns två centrala utmaningar kopplade 
till målet om vattenmiljöer i balans; att minska övergöd-
ningen samt att driva en hållbar fysisk planering. 
Vår ca fyra mil långa kust är en av de värst erosionsdrab-
bade kusterna i landet. Det gör det ännu viktigare att i den 
fysiska planeringen beakta konsekvenserna som följer i 
och med de onaturliga klimatförändringar som nu pågår, 
t.ex. den globala upphettningen som påverkar allt ifrån att 
haven värms upp och då ökar volymmässigt, jetström-
marnas uppförande och den tilltagande avsmältningen av 
is. Stigande havsnivåer hotar inte enbart bebyggelse och 
infrastruktur utan även andra kust- och strandnära värden 
som kan vara oersättliga, vilket kräver kontinuerliga an-
passningsåtgärder för att motverka. 
Målet vattenmiljöer i balans går i linje med flera av de 
globala målen. 

 

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

STRATEGISKT MILJÖMÅL 1: 

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

Kommunens vattendrag uppnår inte god ekologisk status. 
Den övergripande ekologiska statusen för vattendrag, yt-
vatten och kustvatten är måttlig. För sjöarna är den ekolo-
giska statusen dålig. I samtliga vattenförekomster är den 
kemiska statusen ”Uppnår ej god”. Sedan 1990-talet har re-
gelbundna mätningar av bland annat kväve, fosfor, pH och 
syrehalt mätts i kommunens åar. Under denna tid har hal-
terna (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. Under 2019 transporte-
rades ca 6,9 ton fosfor (vilket är en minskning från 19 ton 
under 2018) och 1345 ton kväve (vilket är en ökning från 

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

1100 ton under 2018) från vattendragen ut i havet. Siffrorna 
innefattar Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Svartån är inte 
medräknad då statistik från det vattendraget sammanställs 
vart tredje år. 
 Mätningarna av bland annat kiselalger, bottenfauna 
och tungmetaller i åarna i kommunens östra delar, som 
startade under 2018 har fortsatt under 2019 och 2020. En-
ligt rapporten från mätningarna visar årsmedelvärdena för 
metaller i Nybroån, Kabusaån och Tygeån motsvarade all-
mänt mycket låga eller låga halter. Alla analyserade me-
taller underskred även de bedömningsgrunder och 
gränsvärden som finns och visar på god status. 
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Åtgärdssamordnare för vattenvård
I EU:s vattendirektiv, som infördes i svensk lagstiftning 
redan 2004, ställs krav på ytvattnets och grundvattnets 
kvalitet. Statusen för ett vattendrag kan bedömas som 
dålig, måttlig eller god. Målet är att alla vattendrag ska 
uppnå god status till 2027. Endast en av åarna i sydöstra 
Skåne har i dag uppnått god status, Julebodaån. Övriga 
vattendrag befinner sig på nivån måttlig status. 
 I sydöstra Skåne behöver vattenvårdsåtgärder genom-
föras som utvecklar och förbättrar det biologiska livet i 
vattendragen. Som markägare kan det handla om att  
anlägga våtmarker, reningsdammar för dagvatten, över-
silningsängar och minska användningen av kemiska  
bekämpningsmedel i jordbruket.
 Ystads kommun är medlem i vattenrådet för Nybroån, 
Kabusaån och Tygeån. Detta vattenråd har tillsammans 
med Österlens vattenråd genom LOVA-bidrag kunnat an-
ställa en åtgärdssamordnare under hösten 2020. Samti-
digt har Simrishamns kommun också anställt en åtgärds-
samordnare och ett samarbete mellan dessa har 
etablerats. Åtgärdssamordnarna erbjuder hjälp och stöd 
till markägare i olika vattenvårdsprojekt, från ansökan till 
färdigt projekt.  

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2020

Ny bäck på Ystads golfbana
Ystad kommun har i samarbete med Ystads golfklubb 
skapat en ny bäck på golfbanan genom att öppna upp 
en kulvert för dagvatten. Bäcken är ungefär 450 meter 
lång och slingrar sig från öster till väster över golfbanan 
för att slutligen mynna ut i våtmarkerna närmast Ny-
broån. Dessa våtmarker samt våtmarker inne på golfba-
nan på sammanlagt ungefär 7000 kvadratmeter har res-
taurerats så att de kan ta emot mer vatten och därmed 
utjämna höga flöden. När dagvattnet går i ett öppet dike 
som kan översvämma slänterna och även passera ett 
våtmarksområde ökar kvarhållandet (retentionen) av nä-
ringsämnen. Slänterna på den nya bäcken har såtts in 
med fröblandningar för torräng och fuktäng. Vattensyste-
met har genom öppnandet av kulverten fått en mer na-
turlig hydrologi och hela området en mer varierad natur-
miljö. Åtgärderna har möjliggjorts genom LOVA*-bidrag 
från Länsstyrelsen Skåne som har finansierat projektet till 
hälften, övrig del har kommunen finansierat. Grävarbete-
na genomfördes i februari och mars 2020.

En ny bäck på golfbanan i Ystad har skapats genom att öppna upp en 
kulvert för dagvatten. Bäcken är ca 450 meter lång.

Målet är att alla vattendrag ska uppnå god status till 2027. Endast en av 
åarna i sydöstra Skåne har i dag uppnått god status, Julebodaån. Övri-
ga vattendrag befinner sig på nivån måttlig status. På bilden syns Ny-
broån.
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YSTADS MILJÖMÅL

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 jordbruk-
smark 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 in-
tressena och markanspråken uppstår flera utmaningar. En 
av dessa är nyttjandet av ändliga resurser, såsom matjord 
och våtmarker, och ekosystemens förmåga att stå emot 
klimatförändringar och tillhandahålla till exempel ren luft, 
friskt vatten och pollinering – så kallade ekosystemtjänster.

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.
Översiktsplan 2005
Tillägg till översiktsplan 2005: Vindkraftsplan
Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

TREND OCH UTVECKLING

Avloppsreningsverket har via uppströmsarbete lyckats för-
bättra kvaliteten på slammet. Detta arbete har inneburit att 
kvaliteten under hela 2020 var så bra att inget slam behöv-
de brännas, utan all näring i slammet har gått tillbaka till 
åkermark/produktiv mark. Under 2019 återfördes också allt 
slam till åkermark, men jämfört med 2018 var denna andel 
endast 10 %. 
 I förslaget till ny Översiktsplan Kommunen Ystad 2030 är 
kommunens ställningstagande att en utbyggnad av befintli-
ga tätorter och byar, som uppvisar god struktur där syftet 

med utbyggnaden anses möta bostadsförsörjningens be-
hov, bedöms vara ett sådant samhällsintresse som kan ske 
på brukningsvärd jordbruksmark. I Översiktsplanen pekas 
ett antal utbyggnads- och utvecklingsområden ut på jord-
bruksmark som omfattar en yta på ca 65 ha. 
Ytterligare områden pekas ut i Översiktsplanen däribland 
ett utredningsområde för verksamheter, områden lämpliga 
för vind- och solkraftsetableringar samt ett större grönom-
råde i den västra delen av Ystad.
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2020

Ekosystemtjänstanalys i översiktsplanen
Stadsbyggnadsavdelningen har under 2020 tagit fram ett 
granskningsförslag för ny översiktsplan för Ystads kom-
mun. Förslaget har varit på utställning under perioden 19 
oktober till 31 december. 
 Inför utställningen av översiktsplanen för landsbygden 
och byarna har Ystads kommun tagit fram en ekosys-
temtjänstanalys med syfte att inventera och kartlägga ett 
urval av befintliga ekosystemtjänster i kommunen. Analy-
sen visar också var det finns potential att utveckla eko-
systemtjänster och var det råder brist. Ett vidare syfte 
med analysen var att tillföra ett ekosystemtjänstperspek-
tiv till översiktsplanen. Resultatet av analysen har nu ar-
betats in i översiktsplanen för att belysa dess värde och 
hur kommunen kan arbeta med ekosystemtjänster. Ana-
lysen har resulterat i en utvecklad strukturbild för blå- 
och grönstruktur. Kommunen har pekat ut stråk som kan 
vara lämpliga för att förbättra förutsättningarna för djur- 
och växtliv och för rekreativa miljöer som kan nyttjas 
med allemansrätten som grund. Kommunen har inte rå-
dighet över marken, så planen ger bara kommunens syn, 
men är tänkt att tjäna som vägledning för dem som har 
rådighet över att utföra åtgärder. 
 Materialet som har tagits fram i ekossystemtjänstana-
lys finns tillgängligt i rapportform och som GIS-skikt. 

Vi gör plats för vattnet – dagvattenhantering i praktiken
Kraftiga regn blir allt vanligare och enligt SMHI väntas en 
ökning på ca 20 - 40 % fram till sekelskiftet. Därför har 
dagvattenhanteringen blivit en allt viktigare fråga. Vattnets 
kvalitet påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten nega-
tivt och det finns ett behov av rening före dagvattnet når 
recipienten för att vi ska kunna nå satta mål för miljökva-
litetsnormer. Den ständigt ökande mängden hårdgjorda 
ytor ger upphov till ökade mängder vatten som avrinner 
ytligt och sköljer med föroreningar istället för att det infil-
treras naturligt på platsen det faller och där även viss re-
ning sker. Ledningsnät är inte dimensionerat för att ta 
hand om ökad ytvattenavrinning och den ökade mäng-
den regnvatten bidrar till källaröversvämningar.  För att 
lära oss mer om hur regnet förändras och dess påverkan 
på samhället har sju regnmätare installerats i Ystad tätort. 
Den största andelen mark inom kommunen har Ystads 
kommun inte rådighet över. 
 Projektet ”Vi gör plats för vattnet” har startats för att 
sprida kunskap och uppmärksamma privata fastighetsä-
gare om nyttan med att ta hand om vattnet inom den 
egna fastigheten, minska andelen hårdgjorda ytor och 
skydda sin fastighet mot översvämning. Inom projektet 
har fastighetsägare, som är anslutna till det kommunala 
dagvattennätet, erbjudits regntunnor i utbyte mot att ett 
stuprör kopplats bort från ledningsnätet. På så vis mins-
kas belastningen på ledningsnätet samtidigt som regn-
vattnet kan användas för bevattning istället för att använ-
da dricksvatten att vattna med. Ca 80 fastighetsägare har 
hämtat regntunnor detta första år. 
 Samtidigt har ett informationsmaterial lagts upp på 
kommunens hemsida med tips och råd där fastighetsä-
gare kan inspireras och lära sig om olika metoder för att 

ta hand om dagvatten och för att få konkreta tips på fö-
rebyggande insatser för att skydda sin fastighet mot 
översvämning. 
 För att ytterligare nå ut till kommuninvånarna har 
VA-enheten startat en Facebooksida där det löpande in-
formeras och inspireras i frågor som rör vatten. Där lyfts 
dagvattenfrågorna samtidigt som det till exempel infor-
meras om hur man kan minska sin dricksvattenförbruk-
ning och varför man inte får spola ner annat än vad toa-
letten är avsedd för. 

Strategier och riktlinjer för parkering
Under 2020 har ett arbete pågått med att arbeta fram 
strategier och riktlinjer för parkering i Ystads kommun. 
Kommunens arbete med parkering är ett viktigt verktyg 
för att kunna nå uppsatta mål för bland annat tillgänglig-
het, miljö och klimat samt fysisk planering. Strategin om-
fattar både cykel- och bilparkering. Genom parkerings-
strategin beskriver kommunen hur parkeringen kan 
hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
utveckla kommunen i önskad riktning. Strategin tydliggör 
därmed kommunens ambition och mål för parkeringen, 
samtidigt som den ger en samlad bild av nuläget och be-
hov av åtgärder framöver.
 Arbetet med parkering i Ystads kommun ska utgå från 
kommunens trafikstrategi. Utifrån trafikstrategins mål har 
följande specifika mål för arbetet med parkering tagits fram:
• Arbetet med parkering ska uppmuntra till ett mer håll-

bart resande.
• Parkering ska ordnas så att kommunens markresurser 

utnyttjas så effektivt som möjligt.
• Planeringen, lokaliseringen och regleringen av parke-

ring i kommunen ska bidra till god tillgänglighet för 
alla människor.

Åtgärder mot erosion och översvämning LIFE Coast adapt
Kusterosionen går snabbare än någonsin och det finns 
ett konkret hot mot bebyggelse nära kusterna i Skåne. 
Därför behövs nya, långsiktigt effektiva metoder för att 
hejda kusterosionens negativa effekter. 
 Ystads kommun testar framtidens metoder i samband 
med projektet LIFE Coast adapt. Eftersom det inte finns 
någon enskild patentmetod, testas en rad olika metoder 
samtidigt och på samma plats. 
 I projektet används metoder som arbetar med naturen 
istället för emot den vilket ger mer långsiktiga effekter. 
Syftet är att ta reda på hur dessa metoder fungerar i 
praktiken och mäta effekterna. 
 Under 2020 har flera olika aktiviteter pågått framförallt 
i Ystad Sandskog. Invasiva och expansiva växter har ta-
gits bort och ersatts med naturligt förekommande växter, 
strandfodring och olika åtgärder för att gynna bildandet 
av sanddyner har genomförts på stranden och ålgräs har 
planterats i havet. Samtliga aktiviteter syftar till att öka 
kustens motståndskraft och återhämtningsförmåga sam-
tidigt som de gynnar den biologiska mångfalden i de 
ömtåliga sanddynshabitaten. 
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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.

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

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

TREND OCH UTVECKLING

Ystads kommuns landyta uppmäter 345 km2 (enligt SEB:s 
statistik för 2019). Den totala ytan skyddad areal ökade nå-
got under 2019 och omfattar nu drygt 34 km2 vilket utgör 
knappt 10 % av landytan. 
 Nästan 73,4 %, eller 254,9 km2, av landytan är jordbruk-
smark (åkermark och betesmark) (Jordbruksverkets statis-
tikdatabas, siffror för 2020). Andelen jordbruksmark som 

brukas ekologiskt är 3,4 % och ytterligare 2,9 % är under 
omställning till ekologisk produktion (Jordbruksverkets 
statistikdatabas, siffror för 2019). Andelen mark som är om-
ställd eller under omställning till ekologisk produktion har 
ökat från totalt 4,9 % 2018 till 6,4 % 2019. 
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Omförande av säsongsrabatter till perennrabatter
Dagens rationalisering och fragmentering av jordbruks-
landskapet bidrar till en försvårad livssituation för polli-
nerande insekter såsom fjärilar och vildbin. I Sverige är 
många vildbi- och fjärilsarter hotade och flera arter har 
redan utrotats helt. Vildbin, tillsammans med andra in-
sekter, utför en oersättlig ekosystemtjänst; pollinering av 
grödor. 
 Parkenheten har under året valt att bidra till att det ska 
finnas mer pollinerarvänliga växter i våra parker. I Råd-
husparken har en rabatt som tidigare haft säsongsväxter, 
lök på våren och sommarblommor på sommaren, fått en 
perennplantering som gynnar pollinerande insekter och 
med växter som samtidigt är lämpliga att använda i urba-
na planteringar. Vid val av växter har det varit viktigt att 
se till att det finns blomning hela säsongen, att det finns 
flera arter som blommar samtidigt med blomfärger som 
attraherar pollinerande insekter samt med variation i 
blommornas form. 
 Här finns den mycket tidiga krokusen till höstastern 
som blommar ända in i oktober. Att välja perenna växter 
är också bra ur ett hållbarhetsperspektiv då man inte be-
höver byta växter flera gånger per år vilket bidrar till 
minskad användning av så kallade produktionsresurser 
till exempel bränsle.
 I Skeppsparkens östra hörn har en yta som tidigare 
var en gammal nedlagt lekplats fått en ny utformning 

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2020

med vårblommande sälg, sensommarblommande budd-
leja och en yta med perenner som oregano, brunnäva 
och bolltistel. Projektet kommer att utvecklas med infor-
mationsskylt om pollinerare och ett byggande av insekts-
hotell och fågelholkar i samarbete med Edvinshemsskolan.

ÖP-skolans takbyte 2020-2021
Österportskolan genomgår byte av takpannor, byte av 
klocktornets kopparinklädnad samt renovering av urverk 
och urtavlor. Syftet med arbetet är att på ett varsamt sätt 
säkerställa byggnadernas yttre skick samt återställa klock-
tornets ursprungliga gestaltning.
 
Bekämpning av invasiva främmande arter 
Under 2020 har större röjningsarbeten genomförts i syd-
västra delen av stugområdet i Sandskogen. Målsättningen 
är att få till en flerskiktad skog med allt ifrån stora mogna 
träd till ungträd av ädlare slag, stora solitärt växande bus-
kar, icke-invasiva mindre buskar och ett örtskikt därunder. 
Tyvärr var flera ytor helt igenväxta med invasiva främman-
de arter som till exempel snöbär, rönnspirea, klasespirea, 
tysklönn och vingad alm. Dessa måste begränsas innan 
målbilden kan nås. På de platser där större öppna ytor 
har uppstått genom röjningen planeras plantering av 
önskvärda inhemska skogsarter, både en del trädslag och 
en del buskar för att få till en flerskiktad skog.

I Rådhusparken har en rabatt som tidigare haft säsongsväxter – lök på våren och sommarblommor på sommaren fått en perennplantering som 
gynnar pollinerande insekter och med växter som samtidigt är lämpliga att använda i urbana planteringar. Exempel på perennser, från vänster: 
Aster, Isop, Stäppsalvia. 
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Ystad är befolkningsmässigt en förhållandevis liten 
kommun. Samtidigt är drygt 2800 personer anställda 
inom Ystad kommuns förvaltningar och bolag och de 
kommunala verksamheterna involverar på daglig basis 
ytterligare många tusen brukare. Den potentiella mil-
jöpåverkan 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 har tidigare varit en Fairtrade City 
och ställer fortsatt höga krav på etisk märkning när det 
kommer till varor såsom kaffe, te och bananer. I kommu-
nen är ambitionen att kontinuerligt minska miljöpåverkan 
från de livsmedel som upphandlas. 

Relevanta mål och riktlinjer från andra styrdokument:
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

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

TREND OCH UTVECKLING

Mindre avfall per person 
Mellan 2018 och 2019 minskade avfallsmängden från 509 
kg till 492 kg per kommuninvånare (statistiken har ett års 
eftersläpning). Det nya sättet att beräkna avfall exkluderar 
dock trädgårdsavfall. Det nationella genomsnittet 2019 var 
467 kg/person, vilket tyder på att vi har en bra bit kvar. 
 Kommunen samlade in 1 569 ton matavfall (1 528 ton 
2019) och 6 398 ton restavfall 2020 (6 325 ton 2019). 

Inköp av ekologiska livsmedel
Inköp av ekologiska livsmedel inom kommunens verksam-
heter är fortsatt på en låg nivå, och för att nå det nationella 
målen om 60 % till 2030 måste takten öka markant. För alla 
kommunala verksamheter ligger andelen ekologiska livs-
medel på 12 %. Stigande livsmedelspriser och en nästan 
oförändrad budget gör att målet i dag är långt borta. 

Inköp Fairtrade-märkt
Inköpen av Fairtrademärkt livsmedel har generellt minskat 
över tid. Dock har inköp av livsmedel med etisk märkning 
ökat. Totalt har 16 % av kommunens inköp av livsmedel 
haft någon typ av etisk märkning under 2020. Av dessa har 
47 % varit Fairtrademärkta.
 
• 100 % av kaffet var etiskt producerat, men 44 % (76 % 

2017) är Fairtradecertifierat. 
• 63 % av bananerna är etiskt producerade och alla hade 

Fairtrademärkning (71 % 2019). 
• 100 % av teet är etiskt märkt och av dessa är 82 % Fair-

trademärkt (94 % 2019). 
• 22 % av chokladdrycken är etiskt märkt och av dessa är 

9 % är Fairtrademärkta (7 % 2019).

Andra livsmedel där en stor andel Fairtrademärkt är chok-
ladbollar 71 %, kakaopulver 97,7 % och rörsocker 89 %.  



YSTADS MILJÖMÅL

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2020

Affärsutveckling och FN:n hållbarhetsmål - Ystadmodellen
Med stöd av Sparbanken Syds stiftelse har Ystads kom-
mun och Tillväxt Syd under 2020 tagit fram vägledningen 
”Ystadmodellen” som ger vägledning till affärsnytta och 
affärsutveckling kopplat de globala målen. 
 Modellen är döpt till Ystadmodellen och vägledningen 
riktar sig främst till kommuner och organisationer som 
arbetar för att skapa förutsättningar för näringslivet 
kopplat till agenda 2030. 
 Under 2020 har ett 5:e kommungemensamt arrange-
mang arrangerats, här kunde man delta både fysiskt och 
digitalt utifrån rådande omständigheter. 

Till final i årets team på Framtidsgalan 2020
I årets Framtidsgala, arrangerat av Framtidsverket, gick 
”Globala näringslivet sydöstra Skåne” vidare till final. Tea-
met består av representanter från Sparbanken Syd, 
Ystads kommun, Tillväxt Syd, Tomelilla kommun, Sjöbo 
kommun och Simrishamns kommun.

Kemikalieplanen i praktiken 
Under våren 2020 anordnades fem workshops med olika 
fokusområden som ska ingå i Kemikalieplanen. Syftet 
med workshoparna var att genom teori och diskussion 
höja kunskapen och medvetandet hos medverkande 
tjänstemän för frågor som rör miljökvalitetsmålet ”Giftfri 
miljö” och utifrån dessa ta fram förslag på lämpliga och 
genomförbara åtgärder som kan användas i kemikalie-
planen. 

Hållbarhetsarbete i skolrestaurangen på Ystad Gymnasium
Skolrestaurangen på Ystad Gymnasium arbetar för att 
minska livsmedelssvinnet både i kök och restaurang. I 
köket genom att ta tillvara på så mycket livsmedel som 
möjligt, i och efter produktion. Till exempel så fryses 
överblivna grönsaker in för att användas till att göra ve-
getariska ”svinnbiffar”. Maträtter som blir över och inte 
har varit framme i serveringen eller varmhållits mer än 
två timmar, kyls ner för att värmas upp och serveras som 
alternativ en annan dag. I skolrestaurangen vägs och re-
dovisas elevernas matavfall för att göra dem uppmärk-
samma på vad som kastas och hur man kan tänka för att 
minska på sitt eget matsvinn.
 När meny och salladsbuffé planeras görs det efter sä-
songens livsmedel. Färskt kött och fågel är från Sverige 
och fisken är MSC-märkt. Varje dag serveras ett vegeta-
riskt alternativ samt tre - fyra gånger i månaden serveras 
en helt vegetarisk lunch.

Grön Flagg 
Alla kommunens förskolor och grundskolor samt gym-
nasieskolor har under året arbetat med miljöcertifiering-
en Grön Flagg. Varje enhet bestämmer minst tre utveck-
lingsområden som man vill arbeta med, arbetet 
dokumenteras och redovisas för Håll Sverige rent. Arbetet 
med Grön Flagg är kontinuerligt och ständigt pågående. 
 Barn och utbildningsnämnden slöt inför 2020 ett avtal 
med Håll Sverige rent. Det innebar bland annat att för-

skolans och grundskolans personal erbjöds varsitt ut-
bildningstillfälle under 2020. Avtalet innebar också att 
förvaltningen centralt har tagit kostnaden för certifiering-
en. Det har varit en framgångsfaktor under 2020 och re-
sulterat i att samtliga kommunala förskolor, skolor och 
gymnasieskolor blivit certifierade. 

Ny renhållningsordning med gemensam kretslopps-
plan 2021 - 2030
I november antogs en ny Kretsloppsplanen för åren 2021 
- 2030. Den är gemensam för tio av kommunerna inom 
Sysav-regionen och utgör, tillsammans med avfallsföre-
skrifterna, kommunens renhållningsordning. Den gemen-
samma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en 
hållbar utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop 
och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen, 
öka återanvändningen och återvinningen samt sätta be-
teendeförändring i fokus. Kommunerna bestämmer själ-
va hur de ska arbeta för att uppnå målen i Kretsloppspla-
nen, men gemensamma handlingsplaner tas också fram 
vilka delfinansieras av alla deltagare. 

Ny hemsida för avfallsenheten
Ett rejält omtag har gjorts på avfallsenhetens sidor på 
Ystad.se. Arbetet pågick under stora delar av året och 
lanserades första veckan av 2021. Strukturen har blivit 
bättre, informationen är lättare att hitta och designen är 
mer tilltalande. Förhoppningen med de nya sidorna är 
att informationen om avfallshanteringen i Ystads kom-
mun ska vara mer lättillgänglig och lättförstådd. 

I november 2020 antogs en ny Kretsloppsplanen för åren 2021 - 2030. 
Den är gemensam för tio av kommunerna inom Sysav-regionen och ut-
gör, tillsammans med avfallsföreskrifterna, kommunens renhållnings-
ordning. 
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Vårt samhälle och vår ekonomi är uppbyggda kring mo-
bilitet 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 bete-
ende och val för att begränsa klimatpåverkan. Viktigt att 
komma ihåg i sammanhanget är att varje enskild kom-
mun kanske har en mindre inverkan, men det ligger i alla 
Sveriges 290 kommuners intresse att minska vår klimat-
påverkan för att lindra de negativa effekterna som följer.  
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 organisationen ska 

STRATEGISKT MILJÖMÅL 5:

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

bli fossilbränslefri till år 2020 och vad gäller transporter 
sker ett arbete med att byta ut fordonsflottan till gas- och 
eldrift, dessutom har projektet med att minimera antalet 
varuleveranser varit en stor framgång med en minskning 
på 75 % av antalet transporter samt med både höjd sä-
kerhet runt skolor och lättare planeringsarbete som följd.
 
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

Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun  
2015-2020

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

TREND OCH UTVECKLING

2045 ska koldioxidutsläppen enligt det nationella målet lig-
ga på 0,5 ton per invånare. Etappmålet på 2,3 tons utsläpp 
per invånare uppnådde Ystads kommun redan 2018. Stora 
insatser krävs dock för att nå målet till 2045.
 100 % av kommunens inköpta el är fossilbränslefri och 
tack vare att fjärrvärmen sedan december 2019 är 100 % 
fossilbränslefri är kommunens uppvärmning 99 % fossil-
bränslefri. Den lilla andel som utgör den fossila uppvärm-
ningen är en liten mängd olja som används i kommunens 
fastigheter samt gasol som används inom VA-enheten.   
 Mellan 75 och 80 % av fordonsbränslet är fossilbränsle-
fritt. Det finns fortfarande ett flertal bensin- och dieselfor-
don kvar i kommunens fordonsflotta, men dessa byts suc-
cessivt ut. 

 Organisationen har fortfarande lång väg kvar innan tjäns-
teresorna är fossilbränslefria. Det har emellertid skett en 
förbättring i jämförelse med föregående år. Det är dock 
mycket sannolikt att förbättringen beror på de reserestrik-
tioner som gällt under större delen av 2020 och som har 
medfört att längre resor, som normalt görs med flyg, har 
undvikits. Eftersom digitala verktyg har utvecklats under 
året är förhoppningen att fler resor kan undvikas även i 
framtiden då möten kan hållas digitalt på distans. När det 
gäller skolskjuts och färdtjänst är 90 % fossilbränslefria.  

*Statistiken om koldioxidutsläpp har en eftersläpning på två år.
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Installation av laddstolpar
Ystads kommun har fått bidrag från Kli-
matklivet för att uppföra laddstationer till 
verksamheter som leasar eller köper el-
bilar. Bidraget täcker 50 % av totalinves-
teringen så som installation av mjuk- 
och hårdvara, grävning osv. Fullt bidrag 
gäller endast för laddstationer som sitter 
på Ystads kommuns egna byggnader el-
ler parkeringsplats.
 Fram till den sista januari 2021 har 37 laddstationer (= 71 
laddpunkter) satts upp. Målet är 52 laddstationer fram till 
sommaren 2021. Som ett resultat av investeringen i ladd-
stationer ökar andelen elbilar i kommunens olika verk-
samheter. 

Trepartssamverkan för utveckling av kollektivtrafiken
Trepartssamverkan mellan Ystads kommun, Skånetrafiken 
och Bergkvarabuss syftar till att gemensamt arbeta för 
hållbart resande för en positiv utveckling av Ystad. Ge-
nom trepartssamverkan med tydliga mål och delmål drivs 
nu arbetet i tre arbetsgrupper; utveckling, trafik och fram-
komlighet samt kund och kommunikation
 De tre arbetsgrupperna har skapat rutiner för samord-
ning av insatser och redovisar regelbundet för projektets 
styrgrupp där de tre parterna är representerade med 
både tjänstepersoner och politiker. På så sätt förankras 
både inriktning och vägval löpande. 

Klimatveckan i äldreomsorgen
En vecka för ”goa” stunder och en ljusare framtid. Under 
en vecka i mars 2020 uppmärksammades matens bety-
delse för klimatet och hälsan i äldreomsorgen. Ett annor-
lunda och roligt sätt att arbeta för att motverka undernä-
ring och att begränsa nattfastan.
 Äldreomsorgen deltog för första gången i Earth Hour 
och i Climate Fusion Week, initierat av Orkla. Ystad var 
den enda kommunen i Sverige som representerade äld-
reomsorgen i Climate Fusion Week och kanske en av få i 
Earth Hour.
Några av aktiviteterna under veckan:
• Restaurang Bellevue, Löderupsgården, Väderleken och 

Räfsans bykrog serverade klimatanpassade och hälso-
samma måltider måndag till fredag både på restau-
rangerna och för seniorer med matdistribution.

• Seniorer med hemtjänst inspirerades med klimatsmar-
ta mellanmålsrecept. Recepten användes på särskilda 
boenden där seniorer bjöds på klimatanpassade 
kvällsmål. 

• Seniorer välkomnades att höja deras röster för plane-
ten under Earth Hour, den 28/3 kl. 20.30-21.30. På sär-
skilda boenden anordnades mysiga fikastunder under 
Earth Hour. Seniorerans Hus skulle medverkat men på 
grund av pandemin fick detta ställas in.

• Förslag på aktiviteter gavs till verksamheter för att skapa 
medvetenhet och glädje i hälsans och miljöns tecken.

Under en vecka i mars 2020 uppmärksammades matens betydelse 
för klimatet och hälsan i äldreomsorgen. Ett annorlunda och roligt 
sätt att arbeta för att motverka undernäring och att begränsa natt-
fastan.



YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

FOLKHÄLSOARBETET  
I YSTADS KOMMUN
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Det övergripande målet för folkhälsoprogrammet är ock-
så ett av de övergripande målen i kommunens styrmo-
dell, formulerat som ”Hållbara, attraktiva livsmiljöer och 
förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i 
hela kommunen”.

Fem strategiska mål:
1. Jämlika möjligheter till delaktighet, inflytande och 

mänskliga rättigheter
2. Jämlika livsvillkor genom hela livet
3. Stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete  

för att utjämna skillnader i hälsa
4. Jämlika förutsättningar för livslångt lärande
5. Trygga och attraktiva miljöer som ger möjlighet  

till möten mellan människor 

Det övergripande målet och de strategiska målen med 
tillhörande inriktningar är utgångspunkten för kommu-
nens folkhälsoarbete och innefattar de viktigaste bestäm-
ningsfaktorerna för hälsa, dels på en strukturell nivå, t ex 
inkomstfördelning, jämlikhet, demokrati och delaktighet, 
dels levnadsvanorna, tex matvanor, fysisk aktivitet, alko-
hol, och tobak.

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 oli-
ka grupper i samhället. På individnivå kan ohälsa ofta 
tyckas inträffa slumpartat, men på befolkningsnivå finns 
det tydliga samband med livsvillkor (exempelvis utbild-
ning, sysselsättning, ekonomi och boende) och levnads-
vanor. Sambanden är komplexa och behöver ses i ett 
sammanhang. Ohälsa har sociala och ekonomiska orsa-
ker, men medför även sociala och ekonomiska konse-
kvenser. 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 senast tillgängliga siffrorna 
inom respektive mål. Periodiciteten skiftar dock och 
inom vissa områden är det ett eftersläp på statistiken. Vid 
indikatorerna visas om trenden är positiv, otydlig eller 
negativ jämfört med den föregående undersökningen al-
ternativt i förhållande till riket. 

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Jämlika möjligheter till delaktighet, inflytande 
och mänskliga rättigheter 
Antalet medborgarförslag är relativt stabil. Använ-
dandet av barnchecklistor har ökat sedan föregå-
ende mätning, dock har ingen granskning gjorts 
gällande kvaliteten. I Delaktighetsindexet som ba-

seras 25 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet 
hamnar Ystad med 28 procent av maxpoäng, vilket är en mar-
kant försämring och bland de 25 procent sämsta kommunerna 
i riket. Den upplevda tryggheten hos brukare inom Särskilt bo-
ende, äldreomsorg har ökat sedan 2019. 
 Samtidigt har de boendes upplevelse av olika kvalitets- 
aspekter (daglig utevistelse, möjlighet att välja huvudmål etc.) 
inom Särskilda boenden minskat något. Dock är resultatet fort-
farande betydligt bättre än medel för kommuner.

Jämlika livsvillkor genom hela livet 
Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd 
ökar fortsatt. Andelen personer som lämnat etable-
ringsuppdraget och börjat arbeta har minskat vilket 
innebär ett brott i den tidigare positiva trenden. An-
delen 17-24 år som varken arbetar eller studerar har 

minskat från föregående mätning. Andelen brukare i Särskilt bo-
ende som gör helhetsbedömningen nöjda/mycket nöjda har ökat 
sedan 2019, samtidigt som en minskad andel personer i ordinarie 
boende med hemtjänst gör helhetsbedömningen nöjda/mycket 
nöjda. Andelen i denna grupp som anger att de besväras av en-
samhet har minskat något men är fortfarande hög. Väntetiderna 
från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd ökar i 
likhet med riket. Väntetiden är dock längre än medel för övriga 
kommuner.

Stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete  
för att utjämna skillnader i hälsa 
Andelen skolungdomar som regelbundet ägnar sig åt 
fysisk aktivitet och rör på sig minst 60 min varje dag 
är högst hos pojkar i åk 7. Av flickorna i Gy 1 är det 

knappt var femte som rör på sig 60 min varje dag.  
 Andelen elever som äter frukost 4 dagar/vecka eller mer mins-
kar med stigande ålder medan andelen som dricker sötad dryck 
ökar och är högst hos pojkar i gymnasiet. Dock har en markant 
ökning skett i åk 4. 
 Vad gäller tobak syns en minskning i både rökning och snus-
ning hos flickor men en ökning hos pojkar. Gruppen som svarat 
att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna har minskat hos 
både pojkar och flickor. Vad gäller vuxna har andelen kvinnor 
med riskkonsumtion av alkohol har minskat samtidigt som ande-
len män med riskkonsumtion har ökat. Sex av tio män och nästan 
fem av tio kvinnor uppskattas ha övervikt eller fetma. Nivån har 
minskat något för män sedan föregående undersökning år 2012, 
däremot har andelen ökat något för kvinnor.

Trygga och attraktiva miljöer som ger möjlighet till 
möten mellan människor  
Andelen barn i lägenhet som är trångbodda är be-
tydligt lägre än riket men en svag ökning har skett 
sedan föregående mätning. Vad gäller sjukhusrap-

porterade olyckor inom vägtransportområde har Ystad vid jämfö-
relse en mycket hög andel av samtliga kommuner även om den 
minskat något. Vad gäller andelen vuxna som anger att deras 
sömn störs av trafikbuller är detta lägre än snittet för Skåne.

Jämlika förutsättningar för livslångt lärande 
Majoriteten av eleverna anger att de trivs i skolan, 
flickor i åk 4 och Gy 1 anger i marginellt högre 
grad att de trivs i skolan med undantag för åk 7. 
Detta är en förändring från tidigare år då pojkarnas 

trivsel varit högre. Andelen elever som känner sig stressade av 
skolarbetet ökar med åldern och ligger högre hos flickor än 
pojkar i samtliga årskurser utom i åk 4 där det skett en påtaglig 
ökning hos pojkarna jämfört med tidigare mättillfällen. Pojkar-
na anger i något högre grad att de upplever arbetsro på lektio-
nerna med undantag för åk 7 vilket är en förändring.
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TREND OCH UTVECKLING

STRATEGISKT MÅL 1: 

Jämlika möjligheter till delaktighet,  
inflytande och mänskliga rättigheter

För att uppnå målen inriktas arbetet på följande:
• Mänskliga rättigheter och allas lika värde
• Skapa delaktighet och involvera fler
• Trygg och säker kommun

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Antal  
barnchecklistor

2020 Totalt 2020: 81  Användandet av barnchecklistor infördes 
2015 och under de första tre åren sågs en 
stark uppåttrend. Den minskning som sågs 
under 2018/2019 har vänt under 2020.
Fördelningen av gjorda barnchecklistor är: 
Sam: 24, Bun: 24, Gn: 11, Ks: 19, Sn: 3 st, Kn: 
0 st, Myn: 0, 2019: 45, 2018: 53 st, 2017: 69 
st, 2016: 16 st, 2015: 2 st)

Respektive  
förvaltning

Medborgarförslag 2020
2019
2018

55 st
51 st 
52 st

 Antalet medborgarförslag är relativt stabilt 
mellan 2018-2019.

Kommunkansliet

Delaktighetsin-
dex, andel (%) av 
maxpoäng

2020
2019

28
44  Baseras på 19 frågor om medborgardelaktig-

het. Frågorna kan tolkas olika och besvaras 
av olika personer i kommunens organisation 
vilket kan påverka resultatet. 2019 baserades 
poängen på ytterligare 6 frågor, som slagits 
ihop eller tagits bort vilket kan påverka jäm-
förbarheten mellan åren.

Kolada

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg - 
trygghet (mycket 
trygga), andel (%)

2020
2019
2018
2017

59
48
53
60

 Antal personer 65 år och äldre som uppgett 
att de kände sig mycket trygga med att bo 
på ett särskilt boende dividerat med samtliga 
personer 65 år och äldre i särskilt boende 
som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning.

Kolada

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

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 strate-
gierna för att uppnå en god och jämlik hälsa. 

Alla människor ska, oavsett ålder, kön, funktionsnedsätt-
ning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställ-
ning, bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och poli-
tiska 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. 
Områdena delaktighet och inflytande samt mänskliga 
rättigheter har ett eget strategiskt mål men är samtidigt 
perspektiv som ska genomsyra även övriga mål och in-
riktningar i folkhälsoprogrammet.
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Mänskliga rättigheter och allas lika värde 
Kunskaps- och kompetenshöjande insatser för tjänste-
personer och förtroendevalda 
Barnets bästa – Plan för barnets rättigheter omfattar tre 
prioriterade områden och syftar till att stödja nämnder, 
förvaltningar och bolag i prioriteringar kring arbetet med 
barnets rättigheter och att uppnå kommunfullmäktiges 
övergripande mål utifrån ett barnrättsperspektiv. 
 Under 2020 har ett antal utbildningsinsatser genom-
förts för ledare och medarbetare i verksamheterna. Pga. 
Covid-19 har flertalet utbildningar genomförts digitalt.
 
• Drop-in konsultativt stöd gällande barnchecklistan har 

erbjudits till ledare och medarbetare
• Grundutbildning i Barnkonventionen har genomförts 

på ett antal skolor, förskolor och ledningsgrupper.
•  Utbildning i Fördjupad prövning av barnets bästa har 

erbjudits med hjälp av extern utbildare.

Barnkonventionen i föreningslivet 
Då barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 ska 
även föreningslivet aktivt arbeta med att se till så att de-
ras verksamheter följer barnkonventionen. Inför 2020 in-
förde fritidsavdelningen krav på varje förening med barn 
och ungdomsverksamhet att arbeta fram en barnrätts-
plan. För att bli berättigad till kommunala bidrag ska varje 
barn och ungdomsförening aktivt arbeta för att säkerstäl-

la barnens bästa. Uti-
från fem av artiklarna 
(2,3,6,12,31) i barn-
konventionen ska 
föreningarna ge-
nomlysa sin verk-
samhet och upp-
rätta en 
barnrättsplan som 
bidrar till att ut-
veckla den egna 
föreningens verk-
samhet. Arbetet 
sker i en tät dialog 
med föreningslivet. 
Kommunens barnrättsstrateger genomförde 
tillsammans med fritidskonsulent en inledande utbildning 
för att tillsammans med föreningarna ta fram ramarna 
resp. förenings barnrättsplan. Det har även tagits fram en 
utbildning som går att delta i både digitalt och fysiskt. 
Utbildningen är utformad så att den kan användas till de 
som inte kommit igång med sin barnrättsplan, men även 
till de föreningar som vill utveckla sin plan ytterligare. 
Fritidskonsulenterna kommer att följa upp barnrättsplanen 
vartannat år och under tiden aktivt arbeta tillsammans 
med föreningslivet för göra planen till en naturlig del av 
deras verksamhet.

YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Kvalitetsaspekter 
särskilt boende 
äldreomsorg, 
(bl a Boende-
platser i särskilt 
boende där den 
äldre erbjuds 
daglig utevistelse, 
möjlighet att välja 
alternativ rätt vid 
huvudmål, andel 
(%) av maxpoäng

2020
(2019)

80
84  Andelen har sjunkit något sedan föregående 

mätning men är fortfarande bland de 25 % 
högst rankade. Betydligt högre vid Jmf med 
kommunmedel 53 %.

Kolada. Baseras 
på resultatet av ett 
antal delnyckeltal, 
kvalitetsaspek-
ter. För varje 
delnyckeltal kan 
man ha ett värde 
som poängsätts, 
summeras och 
delas med maxi-
malt möjlig poäng 
och multipliceras 
sedan med 100 
för redovisning i 
procent.

Rädd att gå ut 
ensam, andel 
procent

2019
(Skå-
ne)

Kvinnor 50,6 
(50,9)
Män 15,4 (18,4)

 Andel som upplevt rädsla för att gå ut  
ensamma skiljer sig kraftigt åt mellan könen.

Folkhälsoenkät 
Region Skåne

Hot om våld, 
andel procent

2019
(2012)

Kvinnor 5,6 (5,7)
Män 2,4 (2,5)  Andel som svarat ja på frågan: Har du de 

senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot  
om våld så att du blivit rädd?
I jämförelse är kvinnornas resultat i snitt  
med Skåne medan männens är betydligt  
lägre än Skånes. 

Folkhälsoenkät 
Region Skåne

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2020



Kompetensutveckling gällande HBTQ 
Delmålsgrupp 2 ”Barn och unga har en god förskole- 
och skolmiljö och en trygg fritid” i BuSo har under året 
gjort en ansökan till social investeringsfonden gällande 
att bedriva ett projektet som syftar till att öka kunskapen 
om HBTQ-personers livsvillkor. Detta för att skapa ett 
mer professionellt, inkluderande och välkomnade bemö-
tande samt adekvat arbetssätt. I ansökan hänvisas till 
studier sammanställda av bl.a. Forte och MUCF som visar 
att unga hbtq-personer har en ökad risk att drabbas av 
ohälsa, bl.a. depression och ångest samt att målgrup-
pens förtroende för offentliga myndigheter (polis, skola, 
sjukvård, socialtjänst m.fl.) är lågt då de känner sig diskri-
minerade i möte med personalen. Kompetensutvecklingen 
riktar sig till nyckelpersoner inom barn- och elevhälsan 
(skolsköterskor och kuratorer), berörda handläggare 
inom social omsorg samt personal vid Ungdomens Hus 
och Arenan/badet som i hög grad möter våra unga med-
borgare. Projektet blev beviljade medel och kommer att 
genomföras under 2021.
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Skapa delaktighet och involvera fler 
Ungdomsfullmäktige
Året har varit speciellt då Covid 19 gjorde att mötet den 
14 maj blev inställt. Budgetdelen flyttades därför till hösten. 
Aktuella frågor under verksamhetsåret har bland annat 
varit Ystads arbete kring miljö och hållbarhet, stortorget, 
La source projektet inom LEADER, Surbrunnsparken 
samt FN:s barnkonvention. Ungdomsfullmäktige deltog 
den 5-8 augusti på Youth Summit 2019 en stor ungdoms-
konferens/event i Sönderborg. Fyra ungdomar från Ystad 
medverkade den 5-8 augusti. Ett femtiotal ungdomar 
från hela Norden deltog i konferensen.

Trygg och säker kommun 
I Ystads kommun finns sedan länge en etablerad sam-
verkan mellan kommun och polis gällande trygghet och 
säkerhetsfrågor samt ett lokalt brottsförebyggande råd. 
Under 2020 har det gemensamma trygghetsskapande 
arbetet haft olika fokusområden bl a att göra Ystad 
stationsområde tryggare och förbättra tillgängligheten  
till hamnområdet.

BuSo har under året gjort en ansökan till social investeringsfonden gällande att bedriva ett projektet som syftar till att öka kunskapen om HBTQ-per-
soners livsvillkor. Detta för att skapa ett mer professionellt, inkluderande och välkomnade bemötande samt adekvat arbetssätt.
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En god hälsa är på många sätt en förutsättning för utbild-
ning, arbete och försörjning. Hälsan påverkas negativt av 
att t ex sakna arbete eller inte ha tillräcklig kompetens. 
 Ystads kommun måste arbeta med de strukturer som 
ger ojämlika livsvillkor. Det gäller arbetsförhållanden och 

STRATEGISKT MÅL 2:

Jämlika livsvillkor genom hela livet
För att uppnå målen inriktas arbetet på följande:
• Bra start i livet
• Jämställt föräldrastöd
• Ökat arbetsdeltagande – att arbetsliv för alla
• Förbättra för den breda gruppen som redan är 

på arbetsmarknaden
• Åldrande med livskvalitet utifrån den enskildes 

förutsättningar och behov

TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Ystad (barn i 
familjer med låg 
inkomststandard) 
andel (%)

2018
2017
2016

5 (riket 9)
5 (riket 10)
4 (riket 9)

 Absolut ekonomisk utsatthet dvs.  
hur stor andel av barnen som lever  
i hushåll där inkomsterna inte räcker  
till för att betala boende och de  
mest nödvändiga levnadsomkostnaderna.

Barnombuds- 
mannen

Lämnat etable-
ringsuppdraget 
och börjat arbeta 
(status efter 90 
dagar), andel (%)

2019
2018
2017
2016

40
58
43
11

 Som arbete räknas arbete utan stöd, 
nystartsjobb och arbete med stöd. 

Kolada (N00971)
SCB

Brukarbedömning 
särskilt boende, 
äldreomsorg, hel-
hetssyn, mycket 
eller ganska nöjda 
andel (%)

2020
2019
2018
2017

85
81
76
87

 Jmf Riket 81
Kolada (U23471). Undersökning av 
äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Social-
styrelsen.

Kolada (U23471)

Brukarbedömning 
hemtjänst äldre-
omsorg - helhets-
syn, andel (%)

2020
2019
2018

 

92
93
87

 Jmf Riket 88
Undersökning av äldres uppfattning om 
kvaliteten i hemtjänst och äldreboen-
den, Socialstyrelsen

Kolada (U21468)

Vuxna bistånds-
mottagare med 
långvarigt eko-
nomiskt bistånd, 
andel (%) av 
befolkningen

2019
2018
2017
2016

30
26
18,8
24,4

 Långvarigt bistånd avser 10-12 månader 
under året.

Kolada Socialstyrelsens 
register över ekono-
miskt bistånd.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

brister i arbetsmiljön men även barn och ungdomars upp-
växtvillkor. Dessa är viktiga eftersom den ojämlika hälsan 
ofta grundas tidigt och följer med in i vuxenlivet.
 Det är också nödvändigt ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv att vara frisk och aktiv längre upp i åldern, 
samtidigt som det såklart ökar livskvaliteten. För att möta 
det behovet måste kommunen arbeta med vård och om-
sorg men också hur hela samhället förmår att främja en 
miljö där alla äldre personer har möjligheter att delta i 
samhällslivet.

JÄMSTÄLLDHET
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YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Brukarbedömning 
hemtjänst äldre-
omsorg - besvä-
ras av ensamhet 
kommun, andel 
(%). (Jmf riket)

2020
2019
2018
2017

58 (53)
60 (53)
55 (54)
58

 Andel personer i åldrarna 65 år och 
äldre som uppgett att de besväras av 
ensamhet i ordinärt boende med hem-
tjänst "Vet ej/Ingen åsikt" är exkludera-
de ur nämnaren.

Undersökningen av 
äldres uppfattning om 
kvaliteten i hemtjänst 
och äldreboenden, 
Socialstyrelsen.

Väntetid i antal 
dagar från ansö-
kan vid nybesök 
till beslut inom 
försörjningsstöd, 
medelvärde (Jmf. 
ovägt medel kom-
muner)

2020
2019
2018

13 (16)
9 (15)
8 (15)

 Väntetiderna ökar liksom i riket. Vänte-
tiden är dock lägre än medel för övriga 
kommuner

Kolada
Egen undersökning  
i kommunen

Brukarbedömning 
särskilt boende, 
äldreomsorg, hel-
hetssyn, mycket 
eller ganska nöjda 
andel (%)

2020
2019
2018
2017

85
81
76
87

 Jmf Riket 81. Undersökning av äldres 
uppfattning om kvaliteten i hemtjänst 
och äldreboenden, Socialstyrelsen.
Antal personer 65 år och äldre i särskilt 
boende som är mycket eller ganska 
nöjda med sitt särskilda boende divi-
derat med samtliga personer 65 år och 
äldre i särskilt boende som besvarat 
undersökningen.

Kolada (U23471)

Bra start i livet
Samverkan för barn och unga
Samverkan för att hjälpa varje barn är allas ansvar och i 
Ystads kommun finns goda förutsättningar för att hjälpas 
åt till rätt stöd. BuSo (samverkanledning mellan Social 
Omsorg och Kultur o Utbildning) arbetar för att alla barn 
och unga ska ha goda och trygga uppväxtvillkor och be-
står av avdelningschefer för individ och familj, grundsko-
la, gymnasiet och fritid. BuSo ansvarar för att för att 
identifiera målgrupper kring vilka det finns behov av 
samverkan samt initiera, leda och utvärdera konkreta 
samverkansinsatser och sprida resultaten av dessa. Under 
2020 har BuSo bland annat:
• Beslutat att skapa en arbetsgrupp med representanter 

från grundskolan, fritiden, gymnasiet, vuxenskolan och 
socialtjänsten kopplat till hedersproblematik. Polis kan 
bjudas in vid tillfälle.

• Tagit initiativ till att aktualisera arbetet med barn-
checklistorna till nämnden. Syftet är att få bättre un-
derlag för beslut där det tydligt framkommer vad som 
är barnets bästa. Alla nämnderna har under hösten in-
formation om barnchecklistan.

• Följt upp arbetet gällande samverkansmöte mellan 
skolan elevhälsoteam och sociatjänsten. Tyvärr har 
Covid 19 gjort att mötena inte genomförts i den ut-
sträckning som önskas. 

Familjecentral
2018 genomfördes en utredning för att etablera en famil-
jecentral i Ystad i samverkan med Region Skåne. Arbetet 
med etablering har fortsatt under 2020 där fokus har varit 
att hitta lämpliga lokaler att etablera denna verksamhet i. 
Även om Familjecentralen ännu inte etablerats finns det 

redan ett nära samarbete mellan Barnmorskemottag-
ningen, Barnavårdscentralen, tandvården och socialtjäns-
ten inom ramen för projektet Växa tryggt (en del av 
Backa barnet). Tillsammans erbjuder verksamheterna 
förstagångsföräldrar sex hembesök. Barnets rättigheter 
tillgodoses genom att Växa tryggt erbjuder stöd i föräld-
raskapet. Alla verksamheter ser framemot det gemen-
samma huset.

Backa barnet
I ”Backa barnet” samarbetar skola, socialtjänst, hälso- 
och sjukvård och polisen för att hjälpa barn och familjer 
som är i behov av stöd – så tidigt som möjligt. Arbetet 
hämtar inspiration från Skottlandsmodellen, där det cen-
trala är att utgå från barnets behov och ha anpassade 
roller och verktyg. För att uppnå det behöver barnets be-
hov vara i fokus, inte hur myndigheterna är organiserade.
Under år 2020 har Backa barnets modell färdigställts och 
drygt 300 medarbetare inom kommun, polis och Region 
Skåne har tillsammans utbildats på olika nivåer i modellen. 
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Jämställt föräldrastöd
Gruppverksamheter 
Gruppverksamhet sker i samverkan mellan socialförvalt-
ningen och Kultur och utbildningsförvaltningen, och ko-
ordineras av två samordnare representerade av båda 
förvaltningarna. Grupperna genomförs av gruppledare 
från båda förvaltningarna. 
Gruppverksamheter
Cope: För föräldrar med barn 3–11 år. Under året starta-
de en grupp med 17 deltagare och sex barn i barnpass-
ningen. Cope har även erbjudits på Backa.
Macken: Stödgruppsverksamhet för barn 7–12 år med 
problematik i familjen; psykisk ohälsa, missbruk och 
våld. Under året startade en grupp, Macken, med 5 barn 
i åldern 8-10 år.
BIFF – Barn i föräldrars fokus: En gruppverksamhet för 
separerade föräldrar i konflikt. En grupp startades under 
senhösten där 4 föräldrar deltog.
Skilda världar: Stödgruppsverksamhet för barn 7–12 år, 
vars föräldrar separerat. En gruppr statade med 4 delta-
gande barn i åldern 9-0 år.
 Grupperna utvärderas löpande och både föräldrar och 
barn är positiva och upplever att de ger goda resultat.

Ökat arbetsdeltagande – ett arbetsliv för alla
Extratjänster - ökning med 55 personer
Kommunen har under året ökat antalet personer med 
extratjänst från ca 20 till 75 personer. Extratjänsterna 
kombinerar arbete och studier i SFI med målet att de 
som har extratjänster också ska kunna ha ett arbete inom 
vården, eller skola/förskola när extratjänsten avslutas. De 
personer som har extratjänster är i huvudsak personer 
som kommit som nyanlända till Sverige. 

Sommarjobb - strandvärd
Ystads kommun har under 2020 utökat antalet ungdomar 
som har haft sommarjobb, främst finansierat av riktade 
medel från staten. Dessa tillkom utifrån att arbetsmark-
naden för ungdomar befarades minska på grund av 
Covid-19. Kommunen att startade ett projekt med som-
marvärdar/strandvärdar, där ungdomar befann sig i sta-
den, men främst på stränderna för att påminna besökarna 
om att hålla avstånd i sommarvärmen. De fanns också 
på plats för att guida besökare till turistmål och annat 
besöksvärt i kommunen.
Studier till arbete, eller arbete till studier
Kommunens arbetsmarknadsenhet har tillsammans med 
kommunala vuxenutbildningen samarbetat, främst kring 
nyanlända, för att ge möjlighet att lära sig svenska språ-
ket bättre, men även att få en ingång till den svenska ar-
betsmarknaden. Arbetet upplevs ha varit lyckat då delta-
gare fått arbete inom äldreomsorg och förskola/skola.

Förbättra för den breda gruppen som redan 
är på arbetsmarknaden
Ystads kommuns åtgärder för näringslivet i samband 
med coronapandemin
Ystads kommun vidtog en rad åtgärder för att mildra ef-
fekterna för näringslivet som följt i pandemins spår. Åtgär-
der ska ses som ett komplement till de initiativ som reger-

ingen vidtog under coronapandemin för att underlätta för 
näringslivet.:
• En samordnare utsågs som en väg in för näringslivs-

organisationer för frågor med koppling till Covid -19.
En expertgrupp kopplades på och frågorna prioritera-
des i nämnderna för en snabbare hantering.  

• Möjlighet till anstånd med betalning av kommunala 
avgifter.

• Möjlighet till anstånd eller avbetalningsplan för hyror 
för lokaler som upplåts av kommunen/bolag.  

• Generositet vid avbokning av kommunens/bolagens 
lokaler/anläggningar.

• Kommunfullmäktige beslutade i två omgångar att upp-
häva avgiften för markupplåtelse på allmän platsmark 
för uteserveringar 1 mars - 31 december 2020.

• Kommunfullmäktige upphävde avgiften för markupp-
låtelse på allmän platsmark för reklamskyltar och 
skyltvaror 1 mars - 30 juni 2020.

• Tillåtelse för uteserveringar även under höst/vinter..

Åldrande med livskvalitet utifrån den  
enskildes förutsättningar och behov
Seniorernas hus har under stora delar av året inte kunnat 
hålla öppet. Verksamheten var igång under jan-feb samt 
under fyra veckor under hösten. Besökarna har kunnat 
träna gymnastik, qigong, spela biljard, delta i trädgårds-
grupp eller delta i caféverksamhet. Under hösten var 
grupperna små med ovanligt få deltagare. Verksamhets-
ledarna har under hösten tagit emot telefonsamtal från 
äldre och därigenom gett ett visst stöd och gemenskap. 
 Det har i kommunen funnits en telefonjour sedan i vå-
ras för den som behöver någon att prata med.
 Under året köptes det in cyklar som gjort det möjligt 
för personal att ta med sig äldre ut på olika turer i när-
området. Flera äldreboenden har köpt in robotiserade 
katter som ett komplement till samvaro.
 Det har under stora delar av året varit besöksförbud 
på kommunens särskilda boenden. Verksamheten har 
köpt in läsplattor och personalen har erbjudit äldre hjälp 
med att ordna möten med anhöriga. Sedan sommaren 
har en del besök kunnat ordnas med hjälp av plexiglas. 
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STRATEGISKT MÅL 3:

Stärkt hälsofrämjande och förebyggande 
arbete för att utjämna skillnader i hälsa

För att uppnå målen inriktas arbetet på följande:
• Stärka det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet
• Främja goda levnadsvanor
• Utvecklad sex- och samlevnadsundervisning

Ett ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande in-
satser ger ökad livskvalitet, livslängd och minska mänsk-
ligt lidande hos enskilda individer samt minskar behovet 
av och trycket på verksamheter såsom hälso- och sjuk-
vård, socialtjänst och polis. 
 Hälsan påverkas direkt av individens levnadsvanor, 
vilka i sin tur påverkas av inlärda beteenden och sociala 

TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Antal personal 
som en hem-
tjänsttagare möter 
under 14 dagar, 
medelvärde

2020
2019
2018
2017

15
14
15
17

 Personalkontinuitet.
En ökning från föregående mättillfälle men 
i snitt med riket.

Kolada

Äter frukost 4 
dagar/vecka eller 
mer

Läsåret 
2019/2020
(2018/2019)

Åk.4 
Totalt 93, (93)
Åk.7 
Flickor 76 (73) 
Pojkar 85 (84)
Gy åk 1 Flickor 
71 (68)
Pojkar 70 (71)

 Andelen som äter frukost 4 dagar/vecka 
eller mer minskar med åldern. Störst är 
skillnaden mellan pojkar och flickor i åk 7. 
Andelen har ökat marginellt i åk 7 sedan 
föregående mätning samtidigt som en 
ökning skett hos flickor i Gy åk 1.

Samman-
ställning av 
elevhälso-
enkäterna 
Ystads 
kommun

Dricker sötad 
dryck 4 dagar/
vecka eller mer

Läsåret 
2019/2020
(2018/2019)

Åk.4 
Flickor 22 (13), 
Pojkar 20 (16)
Åk.7 
Flickor 18 (16), 
pojkar 16 (21)
Gy åk 1 Flickor 
25 (33), Pojkar 39 
(44)

 Andelen som anger att de dricker sötad 
dryck 4 dagar/vecka eller mer har ökat 
markant i åk 4 från föregående mättillfäl-
le samtidigt som det minskat i Gy åk 1.  
Andelen är fortfarande högst hos pojkar i 
gymnasiet.

Samman-
ställning av 
elevhälso-
enkäterna 
Ystads 
kommun

60 min fysisk 
aktivitet/dag

Läsåret 
2019/2020
(2018/2019)

Åk.4: Flickor 35 
(31), Pojkar 32 (38)
Åk.7: Flickor 22 
(25), Pojkar 40 (29) 
Gy åk 1 Flickor 17 
(15), Pojkar 26 (28) 

 Andel elever som svarat att de rör på sig 
60 min eller mer varje dag. 
Pojkarna i åk i åk 7 rör sig betydligt mer än 
vid tidigare mätningar. I åk 4 och gymna-
siets åk 1 har flickornas aktivitet ökat något 
samtidigt som pojkarnas minskat.

Samman-
ställning av 
elevhälso-
enkäterna 
Ystads 
kommun

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

sammanhang. För att främja goda levnadsvanor behövs 
mötesplatser och verksamheter som fungerar som stöd-
jande miljöer för att stärka människors möjligheter att 
etablera hälsosamma levnadsvanor. Tobaks- och alko-
holvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma mat-
vanor, sömnproblem och stress är välkända riskfaktorer 
för att insjukna i våra stora folksjukdomar som cancer 
och hjärt- och kärlsjukdomar. Sexuell och reproduktiv 
hälsa är ett område med betydelse för varje människas 
självkänsla, nära relationer och välbefinnande.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2020

Stärka det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet
Fältgruppen
Fältgruppen har under 2020 arbetat aktivt med förebyg-
gande arbete samt föreläsningar på skolorna. Föräldraut-
bildningen Absolut Förälder har skjutits upp till 2021. 
Även Kärleken är fri ställdes in. Under året har ett samar-
bete inletts med Ystads Gymnasium gällande antidop-
ningsarbete tillsammans med polisen och Maria Sydost. 
Fältgruppens nyhetsbrev har nått ut till 3000 vårdnads-
havare. Från åk 5 till åk 1 Gy. 
 Arbetet med Tobacco Endgame pågår och v. 47 sattes 
250-300 affischer upp för att flagga för tobaksfria veckan..

Traumamedvetet arbete i förskolan och skolan
Barn- och elevhälsan har under 2020 påbörjat ett arbete 
med att sprida kunskap om ”Traumamedvetet arbete i 
förskolan och skolan” till rektorer, pedagoger och övrig 
personal inom Barn- och Elevhälsan. Ett traumamedvetet 
arbetssätt utgår från en förståelse för vad barn med svå-
ra erfarenheter såsom flykt, våld, övergrepp och om-
sorgssvikt i hemmet behöver för att kunna läka och ut-
vecklas på ett positivt sätt. Kunskap om ämnet har under 
2020 spridits dels i form av en öppen föreläsning för alla 
intresserade och dels genom mer riktade fortbildnings- 
och/eller handledningsinsatser till enskilda arbetslag som 
har ett barn eller en elev som varit utsatt för svåra på-
frestningar. 

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Rökning i Gy 1, 
andel procent

2019/2020
(2018/2019)

Flickor 9 (12)
Pojkar 20 (17)  Andel som svarat att de röker varje dag, 

nästan varje dag eller någon dag i månad-
en. En minskning hos flickor och en ökning 
hos pojkarna sedan föregående mätning.

Samman-
ställning av 
elevhälso-
enkäterna 
Ystads 
kommun

Snusning i Gy 1, 
andel procent

2019/2020
(2018/2019)

Flickor 1,5 (2)
Pojkar 19 (17)  Andel elever som svarat att de snusar varje 

dag, nästan varje dag eller någon dag i 
månaden. Fortsatt minskning hos flickorna 
och ökning hos pojkarna.

Samman-
ställning av 
elevhälso-
enkäterna 
Ystads 
kommun

Druckit alkohol 
under de senaste 
12 månaderna i 
Gy 1, andel 
procent

2019/2020
(2018/2019)

Flickor 53 (57)
Pojkar 61 (63)  Andelen elever som svarat att de under 

de senaste 12 månaderna druckit alkohol 
minskar hos såväl pojkar som flickor men 
är fortfarande högre hos pojkar än vid 
mätningen 2017/2018

Samman-
ställning av 
elevhälso-
enkäterna 
Ystads 
kommun

Riskkonsumtion 
av alkohol

2019
(2012)

Kvinnor:12 (16)
Män:19 (11)  Andelen kvinnor med riskkonsumtion av 

alkohol har minskat samtidigt som andelen 
män har ökat

Region  
Skånes 
Folkhälso-
enkät vuxna

Övervikt och 
fetma, andel 
procent

2019 Kvinnor: 
Ö 31, F 18
Män: 
Ö 48, F 13

 Sex av tio män och nästan fem av tio 
kvinnor uppskattas ha övervikt eller fetma. 
Nivån har minskat något för män sedan 
föregående undersökning år 2012, däremot 
har andelen ökat något för kvinnor. 

Region  
Skånes 
Folkhälso-
enkät Vuxna

Främja goda levnadsvanor
STARKA 
Starka är en satsning i samarbete med RF-SISU Skåne. 
Målgrupp är elever mellan 10-12 år. Gruppen träffas en 
gång i veckan i 10 veckor och får fördjupning i häl-
so-främjande beteende genom föreläsning av Barn- och 
elevhälsan. Efter föreläsningen har de någon fysisk akti-
vitet tillsammans. Tyvärr gick det inte att slutföra sats-
ningen pga Covid19. 

Utvecklad sex- och samlevnadsundervisning
Stopp min kropp  
Stopp min kropp är ett skolmaterial som vänder sig till 
barn 7-9 år och är ett konkret verktyg att använda i sam-
tal om känslor, kroppen och gränser. Materialet är läro-
rikt och spännande för barnen – och enkelt att använda 
för den vuxne på skolan. Ingenting är viktigare för barns 
utveckling än trygga relationer till vuxna. Det är genom 
att följa, stötta och uppmuntra barnen som denna trygg-
het skapas. Genom att så tidigt som möjligt göra barnen 
medvetna om kroppens värde, och om hur de säger el-
ler visar ja och nej, får de en trygghet för vad som känns 
bra och rätt.
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STRATEGISKT MÅL 4:

Jämlika förutsättningar för  
livslångt lärande

För att uppnå målen inriktas arbetet på följande:
• En likvärdig förskola och skola av hög kvalitet
• Likvärdig lärmiljö för hälsa och lärande
• Jämlik kultur- och fritidsverksamhet

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Aktivitetstillfällen 
för barn och unga 
i kommunala bib-
liotek, antal/1000 
inv 0-18 år

2019
2018

30,8
35,8  Antal aktiviteter för barn och unga dividerat 

med antal invånare 0-18 år 31/12, dividerat med 
1000. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek 
ingår inte).

Kolada

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, 
antal/inv 7-20 år

2019
2018
2017

40
41
42

 Deltagartillfällen är summan av antalet närva-
rande deltagare i av RF godkända samman-
komster för vilken föreningen sökt Statligt 
lokalt aktivitetsstöd. .

Riksidrottsför-
bundet

Idrottsföreningar 
med pojkdomine-
rad verksamhet, 
andel (%)

2019
2018
2017

63
63
62

 Med pojkdominerad verksamhet avses att 
pojkarna svarar för mer än 60 % av inrapporte-
rade deltagaraktiviteter i föreningen.

Riksidrottsför-
bundet

Elever i år 9 som 
uppnått kun-
skapskraven i alla 
ämnen, kommu-
nala skolor, andel 
(%)

2020
2019

84,2
86,7  Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen 

som ingått i elevens utbildning. Andelen har 
minskat något sedan tidigare mättillfälle men 
är fortfarande bland de bästa 25 % av kommuner.

Skolverket 
(Siris)

Gymnasieelever 
med examen 
inom 3 år, kom-
munala skolor, 
andel (%)

2020
2019

71,0 
66,2  Elever som vid utbildningens början saknar 

svenskt personnummer (t ex nyanlända elever 
som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej.

SCB

Andel elever som 
anger att de ofta 
känner sig stres-
sad över skolar-
betet (%)

Läsåret 
2019/
2020
2018/
2019

Åk.4: Flickor Ofta 
16 (16), Alltid 2
Pojkar Ofta 23 (13) 
Alltid 2 
Åk. 7: Flickor Ofta 
34 (38), Alltid 15 
Pojkar Ofta 20 (27) 
Alltid 3
Gy åk 1: Flickor 
Ofta 42 (47), Alltid 
14 (16, Pojkar Ofta 
28 (36), Alltid 12 (7)

 Andel som svarat ”Ofta” och ”Alltid” anges 
separat.
Andelen som upplever sig stressade av skolar-
betet ökar med åldern.
Hos pojkar i åk 4 har det skett en markant 
ökning av andelen som anger "Ofta" jmf med 
tidigare mätning samtidigt som andelen i åk 7 
och Gy1 har minskat.

Samman-
ställning av 
elevhälsoen-
käterna Ystads 
kommun

Lärande och utveckling sker inte bara i skolan, utan i li-
vets alla olika sammanhang. Aktiviteter som innehåller 
olika former av icke-formellt och informellt lärande 
såsom fritidshem, olika fritidsaktiviteter och föreningsliv 
med hög tillgänglighet är viktiga för utvecklandet av  
kunskaper och kompetenser. 

Kompetenser och kunskaper utvecklas genom olika for-
mer av lärande under livets olika skeden och har ett starkt 
samband med människors förutsättningar för en god hälsa. 
Utbildning ger bättre möjligheter till arbete och inkomst 
men även för att stärka psykologiska och sociala resurser, 
vilket ger individen möjligheter att påverka sin situation. 

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Arbetsro i klass-
rummet, andel (%) 
som svarat bra/
mycket bra

Läsåret 
2019/
2020
(2018/
2019)

Åk.4
Flickor 82 (81)
Pojkar 83 (84) 
Åk. 7
Flickor 89 (89)
Pojkar 85 (91)
Gy åk 1
Flickor 88 (85)
Pojkar 89 (92)

 Andelen som upplever arbetsro är relativt 
stabil mellan mättillfällena.

Samman-
ställning av 
elevhälsoen-
käterna Ystads 
kommun

Trivs i skolan, 
andel (%) som 
svarat ganska bra/
mycket bra

2019/
2020
(2018/
2019)

Åk.4
Flickor 98 (94)
Pojkar 97 (98) 
Åk. 7
Flickor 90 (99)
Pojkar 95 (98)
Gy åk 1
Flickor 97 (94)
Pojkar 96 (99)

 Flickorna i åk 4 och Gy 1 anger i marginellt 
högre grad att de trivs i skolan med undantag 
för åk. 7. Detta är en förändring från tidigare år 
där pojkarnas trivsel varit högre. .

Samman-
ställning av 
elevhälsoen-
käterna Ystads 
kommun

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER 2020

En likvärdig förskola och skola  
av hög kvalitet
Förskolan
Det har skett en tydlig kvalitetsökning i förskolan de se-
naste åren. Hög behörighet bland personalen och den 
samlade och långsiktiga kompetensutveckling som ge-
nomförs kan vara en förklaring. Implementeringen av 
den nya läroplanen har gått över förväntan tack vare ett 
gott förberedelsearbete och det engagemang och den 
nyfikenhet som våra förskolor visat. Det handlar om fo-
kusområdena Tillgänglighet och Undervisningskvalitet: 
fördjupning i vad undervisning är, fortbildning i bemö-
tande, språk där barnens hela språkutveckling och TAKK 
utvecklats bl a genom projekterande arbetssätt, pedago-
gisk dokumentation som tydliggör uppdraget i läropla-
nen, lärmiljöer som anpassats ytterligare efter barnens 
intressen och behov osv. Pedagogernas höga behörighet 
och kommungemensamma fortbildningssatsningar har 
varit en god grund för professionalitet och att denna kva-
litetsökning kunnat ske. 

Grundskola
Under parollen ”Ystads skolor kan mer” har grundskolor-
na i Ystad arbetat med frågeställningarna ”Vad krävs för 
att nå längre?” och ”Hur ger vi varje barn/elev förutsätt-
ningar att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsätt-
ningar?” Dessa reflektioner har kopplats till undervis-
ningskvalitet, pedagogiskt ledarskap, dokumentation, 
anpassningar och stöd, behörighet och bedömning, 
trygghet och studiero, struktur, relationer m m. 
 Utvecklingsarbetet på skolorna med att följa upp och 
dokumentera elevernas kunskapsresultat har kommit ett 
stort steg framåt. Varje skola, rektor och lärare behöver 
ha god kännedom om elevernas utveckling genom konti-

nuerlig och systematisk uppföljning och dokumentation. 
Förbättringsarbetet som pågått de senaste åren har visat 
sig ge resultat i form av förstärkta rutiner, tätare uppfölj-
ningar, dokumentation och samverkan på många skolor. 
Personalen har större kunskap om elevers utveckling, 
och insatser sätts in kopplade till det som uppmärksammas. 

Heltidsmentorer på Ystad gymnasium
Satsningen med heltidsmentorer har fallit väl ut. Man 
upplever att det har påverkat både elevers och personals 
hälsa positivt. Mentorns roll är viktig för eleverna och 
mentorn har uppsikt över sina mentorselever och kan gå 
vidare till Elevhälsan vid behov. Område 4 och har inte 
heltidsmentorer men har påbörjat ett arbete i att tydlig-
göra och förstärka mentors roll. 

Likvärdig lärmiljö för hälsa och lärande
Frånvaro
De senaste åren har arbetet med att tidigt uppmärksam-
ma och åtgärda frånvaro intensifierats och gett goda re-
sultat; nya rutiner, förändrat förhållningssätt och en hö-
gre medvetenhet och förbättrad kommunikation hos 
såväl skola som elev och vårdnadshavare. 
.
Resursskola
Under 2020 påbörjades planeringen inför öppnandet av 
en resursskola. Bakgrunden är att det dels finns ett stort 
behov av att kunna erbjuda elever i stort behov av en 
särskilt anpassad skolmiljö och utökad pedagogisk/soci-
al och behandlande kompetens en möjlighet till en fung-
erande skolgång. Dels har ett betänkande om behovet av 
resursskolor generellt lämnats fram till regeringen, i vil-
ken man inte bara förordar verksamheten utan även bi-
står med en hel del rekommendationer och slutsatser 
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som gör det lättare att planera för en sådan verksamhet 
lokalt. Därtill pågår en större utredning av funktionen re-
sursskola för SÖSK räkning.

Jämlik kultur och fritidsverksamhet
Kulturskolan
Kulturskolan har under hela året, kunnat fortsätta bedriva 
en viktig verksamhet på barn och ungas fritid tack vare 
anpassningar. Ett exempel är att i varje rum där det på-
går enskild musik/sångundervisning finns plexiglasskydd. 
Under senare delen av hösten har endast de elever som 
ska ha lektion fått vara i lokalerna. Även digital undervis-
ning har genomförts.
.
Ungdomens hus
Några av alla aktiviteter som skett under året har varit Jul 
i juli, tjejgrupper, HBTQ-häng, online/offline, soffprat, 
VIP-dagar för åk 7, Input-vecka, tema rörelse, biljard, 
pingis, gaming, brädspel, filmkvällar, fotboll, kubb, 
smyckestillverkning, graffiti, DIY, bak/matlagning och 
mycket mer. Det arrangerades även en Harry Pot-
ter-vecka på Ungdomens hus under sportlovet. Delar av 
veckan i samarbete med Stadsbiblioteket, Ystad konst-
museum, Klostret, YSVC och Scala (50 deltagare). Sedan 
mars månad har anpassningar gjorts i verksamheten p g 
a Covid -19. Inköp gjordes till utlåning av kick/skateboard 
för att uppmuntra till utomhusaktivitet. Begränsningar in-

fördes gällande antal på plats i huset och på mötesplat-
serna. Viss verksamhet har bedrivits i idrottshallar. Under 
senare del av höst har ytterligare begränsningar gjorts 
och huset stängdes. De sista veckorna innan jul erbjöds 
endast aktiviteter för mellanstadiet utomhus samtidigt 
som digital omställning gjordes. Exempel är låtskrivar-
kurs på distans, digital julbingo, UG baugar, UG´s torra 
skämt, Digital HBTQ träff och mycket mer.

Några av alla aktiviteter som skett under året på Ungdomens hus har varit Jul i juli, tjejgrupper, HBTQ-häng, online/offline, soffprat, VIP-dagar för åk 7, 
Input-vecka, tema rörelse, biljard, pingis, gaming, brädspel, filmkvällar, fotboll, kubb, smyckestillverkning, graffiti, DIY, bak/matlagning m m.
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YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

STRATEGISKT MÅL 5:

Trygga och attraktiva miljöer som ger 
möjlighet till möten mellan människor

För att uppnå målen inriktas arbetet på följande:
• Miljöer och mötesplatser för alla
• God tillgänglighet i den yttre och inre miljön
• Attraktiv boende- och närmiljö utifrån livssituation

Utgångspunkten för hur social hållbarhet kopplar an till 
samhällsplaneringen handlar om hur den fysiska miljön i 
kommunen är uppbyggd och hur den påverkar möjlighe-
terna för hur medborgarna kan forma sina liv. Hälsofräm-
jande livsmiljöer innebär goda boendemiljöer med till-
gång till grönområden, utbildning, service, kommunikationer 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

TREND OCH UTVECKLING

INDIKATOR ÅR RESULTAT TREND KOMMENTAR KÄLLA

Barn i lägenhet 
som är trångbod-
da (%)

2018
2017
2016

21 (riket 35 %)
23 
22 

 Andelen barn i flerbostadshus som är 
trångbodda enligt norm 2. 
Andelen är betydligt lägre än riket och 
minskar svagt.

Barnombuds-
mannen 

Sjukhusrapporte-
rade olyckor inom 
vägtransportom-
råde, antal/100 
000 inv

2019
2018
(Jmf. Riket)

894 (331)
986 (352)  Antalet har minskat något men är fortfaran-

de mycket högt. Omfattar personer som 
skadats och som vid första vårdtillfället 
kommit .

STRADA och 
SCB

Sömnstörd av 
trafikbuller
Andel som svarat 
Ja dagligen/Ja 
varje vecka på 
året. Andel pro-
cent (jmf Skåne)

2019 Kvinnor: 3,9 
(4,7)
Män: 1,8 (4,9)

 Medför trafikbuller (väg – tåg-, -flygtrafik) 
i eller i närheten av din bostad någon av 
följande störningar (svårt att somna/blir 
väckt).

Folkhälsoenkät 
Region Skåne

och kultur. De fysiska miljöer som planeras ska fungera 
för alla. 
 Gemenskap och sociala relationer har stor betydelse 
för hälsa och livskvalitet för de allra flesta. Att det finns 
naturliga mötesplatser och tillgång till kultur- och fritids-
möjligheter har stor betydelse för vilken typ av möten 
och social interaktion som sker i samhället.
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YSTADS FOLKHÄLSOMÅL

Miljöer och mötesplatser för alla
Mountainbikebana på Ystads backar
I Ystads kommun finns cykelvägar och -stigar men hittills 
har det saknats en anlagd bana för mountainbike (MTB). 
Stiftelsen Skånsk MTB-utveckling vände sig till kommu-
nen angående möjligheterna att anlägga en bana på ett 
område mellan Sandskogen och östra industriområdet. 
Området erbjöd goda förutsättningar eftersom det består 
av schakt- och grävmassor som bildar ett antal backar.  
 Under 2020 har en MTB-bana etablerats med hjälp av 
ideella krafter och drygt 6 km spår av varierande svårig-
hetsgrad har skapats. Intresset för att använda spåren har 
varit stort och lockar en bred målgrupp avseende ålder 
och förmåga. I och med att det finns en bana skapas det 
möjlighet att bedriva ungdomsverksamhet. Dessutom blir 
det färre intressekonflikter på andra stigar, vilket blir allt 
viktigare i takt med trenden med ett ökat nyttjande av 
naturen. 

Kultur
Istället för Åvallafestivalen gjordes en digital satsning där 
unga uppmuntrades till eget skapande genom olika ut-
maningar. Allsången genomfördes vid sex tillfällen för en 
mindre publik, när den, tillsammans med Ystadbostäder, 
besökte olika bostadsområden. Här mötte allsångsgäng-
et en del av den trogna publiken hemma hos dem. Inför 
arrangemanget delades sånghäften ut till de boende som 
sjöng med. 
• Glemmingebro fick besök av Malmö Opera på lastbil, 

i samarbete med Ystad riksteaterförening. Arrange-
manget genomfördes för en mindre publik (max 50).

• Jazzkidz och Next jazz generation genomfördes för en 
mindre publik i Ystad samtidigt som konserterna un-
der jazzfestivalen även genomfördes digitalt. 

• Kulturgarantin genomfördes med mindre publik och i 
tät kontakt med pedagoger och kulturutövare för att 
säkra evenemangen. Vissa evenemang flyttades till vå-
ren 2021. 

God tillgänglighet i den yttre och inre miljön
Ystads konstmuseum
Ystads konstmuseum har under 2020 arbetat för att bi-
behålla verksamheten under rådande pandemi, bl a ge-
nom att ta fram digitalt material kring bildanalys som lä-
rare kan ta del av via hemsida, hålla digitala visningar för 
elever som undervisas på distans och digitala visningar 
av pågående utställning för niondeklasser. 
 Fokus har varit på ökad digital tillgänglighet. Flera fil-
mer har producerats som visar de tillfälliga utställningar-
na, verksamheten och konstsamlingen. En virtuell rund-
vandring i museet har producerats. Tre serier har 
publicerats på Instagram: 1. ”Bakom kulisserna på konst-
museet”, korta filmsnuttar där personalen berättar om 
vad de sysslar med. 2.” Julkalendern”, personal och in-
bjudna valde ett konstverk till dagens lucka vilket public-
erades med bild och en motiverande text. 3. ”Presenta-
tion av konstverk i samlingen”, konstverk presenteras 
med en bild och fördjupande text. 

Biblioteket 
Biblioteksverksamheten har varit öppen under så gott 
som hela 2020. När arrangemang inte har kunnat ge-
nomföras p g a Covid-19 har fokus varit på att bibehålla 
relationer, dialog och läsinspiration genom digitala sats-
ningar, uppsökande verksamhet genom t ex bokkorgar 
som gåvor till gruppboenden och Boken kommer-servi-
ce samt möjlighet att hämta böcker utanför biblioteket 
om man inte velat gå in som tillhörande riskgrupp. 
 För barn och unga har en del arrangemang kunnat ge-
nomföras, såsom en rekordstor Sommarboken-satsning 
och läsfrämjandeprojekt som riktar sig till föräldrar ge-
nom Bokstart. Genom satsningar på teknik för barn har 
vi nått både unga pojkar och flickor och andra barn, ge-
nom att Bok- och filmklubb kunnat genomföras digitalt 
har vi kunnat erbjuda unga vuxna detta. 
 Viktiga saker ur tillgänglighetsperspektiv och likvärdig-
hetsperspektiv är att Bokbussen körde större delen av 
året, att de Meröppna biblioteken finns och att vi erbjudit 
Boken kommer till dem som inte kan ta sig till biblioteket 
och talböcker för dem som är i behov av det.

Fritid
Det extra bidrag som betalats ut till föreningarna är ett 
engångsbidrag. Bidraget baseras på det belopp som be-
talades till alla barn och ungdomsföreningar under hela 
2020. Alla föreningar som har barn och ungdomsverk-
samhet får dubbel summa. Vi kommer även basera årets 
utbetalningar på 2019 års aktiviteter då föreningslivet inte 
kunnat ha verksamhet i samma omfattning under 2020. 
Bidraget innebär att föreningslivet inte förlorar några 
pengar för minskad verksamhet, men även att deras bi-
drag för 2020 fördubblas.

Attraktiv boende- och närmiljö utifrån livs-
situation
Trafikmätningar
Vart tredje år i november gör Ystads kommun trafikmät-
ningar på cirka 50 platser i staden. Mätningarna visar 
både på flöde och på hastigheter. Jämfört med mätning-
en 2017 har trafikflödena generellt sett minskat. Cirka 
hälften av punkterna hade en minskning på 11 % eller 
mer. I tio av punkterna var minskningen större än 20 %. 
 Resultatet har påverkats av pandemin Covid-19 och 
överensstämmer med Trafikverkets data för andra vägar. 
Även om det finns en förklaring bakom resultatet visar 
det att trafikflöden går att påverka. Det kan både göras 
genom att människor väljer andra färdmedel och att 
människors behov av att resa minskar, t ex  genom he-
marbete. 

Säkra skolvägar
I Ystads kommun har ett arbete inletts kring säkra och 
trygga skolvägar. Det är ett område som pekas ut i 
Ystads kommuns trafikstrategi som antogs 2019. Som ett 
första projekt valdes den nya skolan Källan ut. Syftet 
med projektet är att skapa trygga och säkra skolvägar 
som gör att många väljer att gå eller cykla till skolan. Det 
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är bra för både miljön och hälsan. Det är också känt att 
barn som går och cyklar till skola och förskola får bättre 
koncentration, lättare att lära och mår bättre. 
 Arbetet började med en nulägesinventering utifrån ett 
trafiksäkerhets- och trygghetsperspektiv och därefter 
gjordes en analys av vilket behov av åtgärder som finns. 
Under 2020 har flera olika åtgärder gjorts för att skapa 
säkra och trygga skolvägar till Källan. En ny gång- och 
cykelbana har byggts längs Disponentgatan, de breda 
gångbanorna längs Fridhemsgatan har byggts om till 
kombinerade gång- och cykelbanor och flera platser där 
gående och cyklister korsar gator har byggts om till säk-
ra passager. Projektet har också innefattat informations-
insatser. En informationsbroschyr har tagits fram och en 
hemsida som visar rekommenderade skolvägar.

Under 2020 har en MTB-bana etablerats med hjälp av ideella krafter och drygt 6 km spår av varierande svårighetsgrad har skapats. Intresset för att 
använda spåren har varit stort och lockar en bred målgrupp avseende ålder och förmåga. Bild lånad från Ystad backar.



Detta hållbarhetsbokslut är 2020 års uppfölj-
ning 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 
Folkhälsoprogram. Följ med oss på vår resa mot 
ett framtida hållbart Ystad. 

www.ystad.se


