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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
kommunens strategiska långtidsplanering. Granskningens syfte har varit att bedöma om en 
tillräcklig framförhållning finns beträffande kommande behov av omställningar av 
verksamheter utifrån förändrade behov hos medborgarna, exempelvis gällande skolan och 
äldreomsorgen. Avgränsning har gjorts till förskola och grundskola inom barn- och 
utbildningsnämnden samt avdelningarna vård och omsorg samt funktionsnedsättning och 
socialpsykiatri (FoS) inom socialnämnden. 

Vår sammanfattande bedömning är att både socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har beaktat och tagit fram demografiska prognoser som tydliggör hur 
behoven inom de olika verksamhetsområdena kommer att förändras framöver. Prognoserna 
visar att andelen äldre över 65 år kommer öka kontinuerligt fram till år 2025 där störst ökning 
kommer att ske under perioden 2017-2020 med 350 personer/år. Inom avdelningen FoS är 
det svårare att prognostisera andelen brukare som kommer att vara i behov av bostad med 
särskild service. Dock visar den boendeutredning som socialnämnden genomfört i januari 
2013 att behoven av bostad med särskild service är akut där det i dagsläget finns brukare 
som har fått beviljad bostad år 2011 men där beslutet fortfarande inte har verkställts. För att 
utveckla prognos- och planeringsarbetet bör uppgifter som inhämtas från GIS-enheten 
användas i ökad utsträckning för att tydliggöra hur behoven inom kommundelarna kommer 
att förändras framöver.  

Vad gäller lokalförsörjningen och nämndernas lokalutnyttjande framgår att socialnämnden är 
i akut behov av platser, framförallt inom LSS och bostäder med särskild service. Åtgärder i 
form av ett nytt särskilt boende samt två LSS-boende om 2x5 lägenheter vardera har 
beviljats och förväntas färdigställas år 2018 respektive år 2015 och 2016. Diskussioner förs 
om ytterligare projektering av nya boenden och vilka möjligheter som finns till 
omstrukturering och om-/tillbyggnad av befintliga boenden i syfte att möjliggöra fler platser. 
Trots att andelen platser kommer att öka framöver är vår bedömning att behoven inte 
kommer att kunna tillgodoses vilket bör beaktas i framtida prognosarbete.  

Vad gäller barn- och utbildningsnämnden pekar vår sammanställning på att nämnden inte är 
i behov av någon nämnvärd utbyggnad av grundskolor framöver för att möta kommande 
behov. Dock bör nämnden göra en översyn för att tillse att det finns ett optimalt nyttjande av 
nämndens lokaler. Vad gäller förskolorna framgår av sammanställningen och i intervjuer att 
ökat barnantal förväntas inom Ystad tätort och i tillväxtområdena Köpingebro och Svarte. Av 
befolkningsprognosen framgår även att Nybrostrandområdet förväntas öka kraftigt framöver. 
I det fortsatta planeringsarbetet bör beaktas om det krävs omstruktureringar eller 
utbyggnader även inom detta område.  

Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer: 

 Socialnämnden bör säkerställa att platser inom särskilt boende och bostad med 
särskild service kan tillgodoses och att behoven beaktas i framtida investeringsplaner. 

 Barn- och utbildningsnämnden bör i det framtida prognos- och planeringsarbetet 
säkerställa att det finns ett optimalt lokalutnyttjande.  

 För att utveckla och systematisera prognos- och planeringsarbetet bör socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden i ökad utsträckning använda uppgifter från GIS-
enheten för att tydliggöra hur behoven inom de olika kommundelarna kommer att 
förändras framöver.  
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2. Inledning 
 

2.1. Bakgrund 
Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning identifierat en risk för bristande 
framförhållning och långtidsplanering inom socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. Revisorerna önskar med granskningen få belyst om verksamheterna 
anpassas utifrån demografiska förändringar, vilka överväganden som gjorts avseende 
lokalförsörjningen och i vilken omfattning det gjorts interna utredningar som underlag för 
planering och förändring.   

2.2. Syfte och avgränsning 
Granskningens syfte är att bedöma om en tillräcklig framförhållning finns beträffande 
kommande behov av omställningar av verksamheter utifrån förändrade behov hos 
medborgarna, exempelvis gällande skolan och äldreomsorgen.  

Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
Granskningen har avgränsats till att omfatta förskola och grundskola inklusive förskoleklass 
(exklusive fritids) inom barn- och utbildningsnämnden samt avdelningarna Vård och Omsorg 
och Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS) inom socialnämnden. Eftersom 
kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för strategiska planerings- och 
lokaförsörjningsfrågor inom kommunen ingår de även som en del i granskningen. Den 
tidsperiod som granskats avser åren 2011 fram till och med år 2030. 

2.3. Revisionsfrågor 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Vilka demografiska prognoser görs? 

 I vilken omfattning har utredningar gjorts för de granskade nämndernas räkning 
avseende planering och framförhållning? 

 Har prognoser och eventuella utredningar beaktats och omsatts i organisatoriska 
förändringar? Har dessa följts upp och redovisats för nämnden?  

 Vilka överväganden har nämnderna gjort avseende lokalförsörjning? 

 Vilka kostnader har respektive nämnd för lokaler? 

 Vilken är lokalkostnadernas andel per elev/brukare etc. över tid? 

 Vilken nyttjandegrad föreligger inom de olika lokalerna? 

 Har kommunstyrelsen genomfört någon SWOT-analys inom området strategisk 
långtidsplanering? 

2.4. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen  
 Kommunala mål och riktlinjer  
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2.5. Metod 
Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har 
genomförts med förvaltningschef på Kultur och Utbildning, förvaltningschef på Social Omsorg 
samt med avdelningschef för Vård och Omsorg samt Funktionsnedsättning och 
Socialpsykiatri. Uppgifter i form av statistik, demografiska prognoser, utredningar samt 
lokalkostnader har inhämtats i den mån dessa uppgifter varit tillgängliga. Därtill har GIS-
enheten under Samhällsbyggnad tagit fram uppgifter för granskningens räkning avseende 
kapacitetsutnyttjandet och hyreskostnaden per enhet på kommunens grundskolor. 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.  

3. Revisionskriterier 

3.1. Kommunövergripande mål 
I budgeten 2014 anges följande övergripande mål som har bäring på kommunens styrning av 
och planering av verksamheter utifrån förändrade behov hos medborgarna i syfte att uppnå 
målen kring boende och kvalitet.  

 Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande kommun för boende, 
företagande och besök  
 Bostadsbyggandet håller en hög takt  
 Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund 

 
 I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska präglas av kvalitet och 

kundanpassat bemötande  
 Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald  
 Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet är mycket god - trygghet, värdighet och valfrihet 

präglar omsorgen  
 Ystads förskolor och skolor ger mycket god kunskap och utveckling i en trygg miljö 
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4. Barn- och utbildningsnämndens styrning av strategisk 
långtidsplanering 

4.1. Demografiska prognoser 
Nedan följer en sammanställning över antalet födda barn och unga för perioden 2013-2030. 
Uppgifterna är erhållna från Kultur och Utbildning och är sammanställda av SCB och KAAB 
Prognos AB, daterat 2013-03-26. Av intervjuerna framhålls att prognoserna bör beaktas med 
viss reservation eftersom beräkning skett utifrån en 1,0% befolkningsökning. 
Nulägesanalysen visar att motsvarande ökning är 0,1%. 

4.1.1. Förskola 
Figur 1. Befolkningsprognos ålder 0-5 år, år 2012-2030, Ystad tätort 
 

 
Av ovanstående tabell synliggörs att antalet barn i åldern 0-5 år inom Ystad tätort (inklusive 
Hedeskoga och Öja) kommer att öka kraftigt från ca 1 050 barn år 2014 till knappt 1 250 barn 
år 2025, en ökning med 200 barn.  

Fördelat per område framgår av tabellen nedan att störst ökning prognostiseras inom 
området Nybrostrand. Vidare framgår att stor andel av barnen beräknas vara bosatta inom 
Köpingebro och Svarte. I området Kåseberga förväntas en total ökning med 25 barn under 
tidsperioden. Övriga områden prognostiserar en svag ökning fram till och med år 2030. I 
tabellen ingår ej sammanställning av övriga kommundelar. 
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Figur 2. Befolkningsprognos ålder 0-5 år, år 2012-2030, per område  

 

4.1.2. Grundskola 
 
Figur 3. Befolkningsprognos ålder 6-15 år, år 2012-2030, Ystad tätort 

  
 
Andelen barn i åldern 6-15 år inom Ystad tätort (inklusive Hedeskoga och Öja) förväntas öka 
från ca 1 660 barn år 2014 till att år 2030 uppgå till ca 2 200 barn, en ökning med 540 barn. 
Nedan ges en sammanställning av hur befolkningen i samma åldersgrupp kommer att 
förändras inom de olika kommundelarna för samma period. I tabellen ingår ej 
sammanställning av övriga delar av kommunen. 
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Figur 4. Befolkningsprognos ålder 6-15 år, år 2012-2030, per område 

 
Likt inom förskolan beräknas störst ökning inom Nybrostrand och Köpingebro-området. 
Svarte prognosisterar att nå en topp år 2016 med 140 barn för att sedan minska något. 
Övriga kommundelar beräknas ha en svag ökning eller vara i paritet fram till och med år 
2030. 

4.2. Utredning avseende planering och lokalbehov  
Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunens fastighetschef med att genomföra en 
lokalutredning i syfte att klargöra hur nämndens lokaler kan nyttjas på bästa sätt. Av 
intervjuerna framhålls även att det krävs en översyn kring nuvarande förhyrda lokaler och 
vilka möjligheter som finns att lämna dem till följd av omstruktureringar eller ny- och 
ombyggnader av befintliga lokaler. Vid granskningstillfället är utredningen inte färdigställd.  

4.3. Lokalförsörjning 
Som nämnts ovan pågår översyn av nämndens lokalkapacitet. Vissa förändringar har gjorts 
under de senaste åren. Exempelvis har en ny förskola byggts i Svarte till följd av beräknad 
ökad andel barn i området. Hittills visar dock utfallet att barnantalet inte ökat i den omfattning 
som prognostiserats. I detta avseende spelar även konjunkturläget och den låga nivån på 
husbyggandet roll vilket påverkar att boendet i Svarte inte ökat i den takt som förväntats. 
Därtill har Glemminge skola lagts ned år 2012 och slagits samman med Löderups skola till 
följd av minskat elevantal. Glemmingebro förskola finns kvar där kvarvarande lokaler i form 
av matsal och fritids har byggts om för att möta ökade behov inom förskolan. Vidare pågår 
arbetet med att bygga ut Köpingebros skola vilken beräknas vara färdig under år 2014. Därtill 
sker omstruktureringar i nuvarande lokaler i form av att delar av Blekeskolan omställs till en 
förskola.  

Vad gäller behovet av förskolor framgår att kommunens relativt höga andel av fristående 
förskolor (13 stycken) till viss del har ombesörjt behoven av platser vilket medfört att 
kommunen ej behövt investera i ytterligare nya förskolor. I dagsläget bedöms det finnas en 
balans i barnomsorgen. Förfrågningar kommer kontinuerligt till kommunen om etablering av 
nya fristående förskolor. Utifrån befolkningsprognoserna och planlagda områden framgår av 
intervjuerna att ökade behov förväntas inom kommunens tillväxområden Köpingebro och 
Svarte. Av intervjuerna tydliggörs att det inte planeras någon utbyggnad av förskolor i 
Nybrostrand eftersom de förskolor som finns i Nybrostrand och Köpingebro förväntats täcka 
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kommande behov. Vidare förs diskussioner om att slå samman enheter och bygga en ny 
skolenhet i området Surbrunn i Ystad tätort som planeras inrymma både förskola och 
grundskola. I dagsläget finns en gammal industrifastighet som kan byggas om till 
skolverksamhet.  I och med detta kommer två förskolor att avyttras och flytta verksamheterna 
till den kommande ”Surbrunnsskolan”. Byggstart förväntas tidigast år 2016.  

4.3.1. Kapacitetsbedömning utifrån befintliga lokaler, grundskolan 
Utifrån uppgifter från Samhällsbyggnad och GIS-enheten har följande kartläggning gjorts 
som tydliggör befintlig kapacitet och beläggning på kommunens grundskolor. I 
sammanställningen framgår även hyreskostnad och yta. I elevantalet och framräknad 
hyreskostnad ingår ej förskoleklass dock har antalet elever inom förskoleklassen räknats 
med i kapaciteten per skola. Således påverkas beläggningsgraden och hyreskostnaden i viss 
mån. 

Figur 5. Kapacitetsbedömning per skola Ystad kommun, nuläge år 2014 

 
Av bilden framgår att det finns ett flertal skolor som i nuläget inte har ett optimalt 
kapacitetsutnyttjande. Av dessa kan nämnas Hedeskoga skola (54%), Östra skolan (61%), 
Edvinshusskolan (65%) samt Backaskolan och Sövestads skola om vardera 68% 
beläggning. De skolor som uppvisar högst kapacitetsutnyttjande är Edvinshemsskolan om 
91% och Norreportskolan om 86%. Medräknat med förskoleklassen uppvisas dock en högre 
beläggningsgrad, se tabellen nedan. 
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I nedanstående tabell ges en sammanställning över justerad beläggningsgrad där antalet 
elever inom förskoleklass även ingår. Norreportskolan och Västervångskolan ingår ej i 
sammanställningen då det utgör åk 7-9 skolor. 

Skola Elevantal, inkl. förskoleklass Kapacitet Beläggning 

Backaskolan 257 320 80% 

Blekeskolan 107 138 78% 

Edvinshemsskolan 172 192 90% 

Edvinshusskolan 124 144 86% 

Hedeskoga skola 46 65 71% 

Köpingebro skola 286 345 83% 

Löderups skola 152 175 87% 

Svarteskolan 176 200 88% 

Sövestads skola 133 180 74% 

Östra skolan 143 184 78% 

Ängaskolan 256 320 80% 

 

Sammantaget redovisar alla skolor en beläggningsgrad som överstiger 70% där högst 
beläggningsgrad redovisas inom Edvinshemsskolan om 90%. 

För att synliggöra hur beläggningsgraden inom kommunens grundskolor kan komma att 
förändras framgent har följande sammanställning gjorts. En jämförelse har gjorts mellan åren 
2014 och 2020. Uppgifterna är erhållna från Kultur och Utbildning.  

Skola Elevantal, inkl. 
förskoleklass år 
2014 

Beläggningsgrad 
% år 2014 

Prognos antal 
elever inkl. 
förskoleklass år 
2020 

Prognostiserad 
beläggnings-
grad 

Förändrad 
beläggnings-
grad % 

Backaskolan 257 80% 330 103% +29% 
Blekeskolan 107 78% 120 87% +12% 
Edvinshemsskolan 172 90% 185 96% +7% 
Edvinshusskolan 124 86% 140 97% +13% 
Hedeskoga skola 46 71% 50 77% +8% 
Köpingebro skola 286 83% 270 78% -6% 
Löderups skola 152 87% 225 129% +48% 
Svarteskolan 176 88% 180 90% +2% 
Sövestads skola 133 74% 140 78% +5% 
Östra skolan 143 78% 155 84% +7% 
Ängaskolan 256 80% 330 103% +29% 
Norreportskolan 427 86% 555 111% +29% 
Västervångskolan 273 69% 385 96% +39% 
 

Av tabellen ovan synliggörs att samtliga skolor förutom Köpingebro skola beräknas få en 
ökad beläggningsgrad år 2020. Störst ökat kapacitetsutnyttjande förväntas inom Löderups 
skola (+48%) och Västervångskolan (+39%) till följd av ökat elevantal. I sammanställningen 
bör beaktas att antalet elever per skola kan komma att justeras jämfört med den 
sammanställning som gjorts ovan. Detta synliggörs framförallt inom Norreportskolan och 
Löderups skola som utifrån prognostiserad ökning inte bedöms kunna rymma alla elever 
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utifrån nuvarande sammansättning och kapacitet. Dock framgår att kapacitet exempelvis 
bedöms finnas inom Köpingebro skola. Sammantaget synliggörs att utifrån prognostiserad 
förändring av elevantalet bedöms kapacitetsutnyttjandet av skolans lokaler att öka. 
Sammanställningen pekar även på att nämnden inte är i behov av något nämnvärd 
utbyggnad.  

4.3.2. Hyreskostnad per elev inklusive förskoleklass 
Nedan följer en sammanställning av hyreskostanden/elev inklusive förskoleklass inom 
kommunens grundskolor för år 2014. Uppgifterna erhållna från Kultur och Utbildning.  

Skola Elevantal, inkl. förskoleklass 

 

Hyra tkr Yta m² 
Hyreskostnad/elev, tkr 

Backaskolan 257 
 

1 097 1 719 4 268 

Blekeskolan 107 
 

588 548 5 495 

Edvinshemsskolan 172 
 

1 074 1 270 6 244 

Edvinshusskolan 124 
 

1 373 1 039 11 072 

Hedeskoga skola 46 
 

619 277 13 456 

Köpingebro skola 286 
 

1 772 1 927 6 020 

Löderups skola 152 
 

3 129 1 752 20 585 

Svarteskolan 176 
 

1 709 1 886 9 710 

Sövestads skola 133 
 

1 226 1 079 9 218 

Östra skolan 143 
 

673 675 4 706 

Ängaskolan 256 
 

1 549 2 469 6 050 

Norreportskolan 427 
 

7 003 7 549 16 400 

Västervångskolan 273 
 

7 670 9 023 28 095 

 
Av tabellen tydliggörs att Västervångskolan har högst hyreskostnad per inskrivna elever    
(28 095 kr/elev). Därtill uppvisar Löderups skola, Norreportskolan och Hedeskoga skola höga 
hyreskostnader per elev. I jämförelse med kapacitetsutnyttjandet återfinns Hedeskoga skola 
som både har ett lägre kapacitetsutnyttjande jämfört med övriga skolor samt en hög 
hyreskostnad per elev.  

Totalt uppgår nämndens lokalkostnader år 2013 inkl. idrottshallar enligt följande: 

Grundskola 28 699 tkr 
Förskola 11 914 tkr 
Förskoleklass 1 546 tkr 
Fritidshem 7 417 tkr 
Totalt 49 576 tkr 
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5. Socialnämndens styrning av strategisk långtidsplanering 

5.1. Demografiska prognoser 
Nedan ges en sammanställning över befolkningsutvecklingen i Ystads kommun för perioden 
2011-2025 samt utifrån åldersgruppen 65 år och äldre. I sammanställningen framgår även 
antalet prognostiserade brukare i behov av bostad med särskild service inom avdelningen 
FoS. Uppgifterna är hämtade utifrån den boendeutredning1 och analys kring långsiktigt 
behov av särskilda boendeformer som socialnämnden genomfört under år 2013. 
Prognosunderlaget är sammanställt av SCB och KAAB Prognos AB, daterat 2013-03-26. 

5.1.1. Vård och Omsorg/Särskilt boende enligt SoL 
Figur 6. Befolkningsökning i Ystads kommun, år 2011-2025 

 
 
Av tabellen ovan tydliggörs att antalet personer bosatta i kommunen beräknas ökas från ca 
28 400 invånare år 2011 till ca 31 500 invånare år 2025, en befolkningsökning om ca 3 100 
personer. Utifrån kommunens prognoser är en stor andel av dessa personer äldre. 

Fördelat på åldersstrukturen 65 år och uppåt beräknas befolkningen utvecklas enligt nedan 
för perioden 2012-2025: 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
1 Social Omsorg: Utredning och analys, långsiktigt behov av särskilda boendeformer 2013-2015, 
daterad 2013-01-24 
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Figur 7. Befolkningsökning åldersgruppen 65-w år 

 
Av tabellen ovan synliggörs att andelen äldre i åldersgruppen 65 år och äldre kommer att öka 
successivt med ca 250 personer varje år fram till år 2017. Mellan perioden 2017-2020 
beräknas ökningen vara 350 personer per år, för att år 2025 uppgå till 8 847 personer. Detta 
motsvarar en ökning med ca 1 830 personer för perioden 2011-2025, vilket utgör ca 59% av 
den beräknade befolkningsökningen i kommunen under perioden. Sammantaget beräknas 
åldersgruppen år 2025 omfatta ca 28% av Ystads befolkning.  

Figur 8. Befolkningsökning åldersgruppen 65-74 år 

 
Åldersgruppen 65-74 år beräknas öka kraftigt fram till och med år 2017, för att omfatta strax 
över 4 300 personer. Därefter förväntas antalet vara relativt oförändrat fram till och med år 
2025. 
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Figur 9. Befolkningsökning åldersgruppen 75-84 år 

 
 

Tabellen ovan visar en svag ökning av andelen äldre i åldersgruppen 75-84 år fram till år 
2017, där gruppen för perioden 2017-2025 förväntas öka med i genomsnitt 100 personer/år. 
År 2025 beräknas det finnas 3 400 personer i åldersgruppen. 

Figur 10. Befolkningsökning åldersgruppen 85-w år

 

Andelen personer över 85 år beräknas öka under perioden 2011-2017 för att sedan öka igen 
år 2022. År 2025 beräknas åldersgruppen omfatta totalt 1 186 personer, vilket utgör 3,8% av 
befolkningen i Ystads kommun att jämföra med 3,5% år 2011.  

Av intervjuerna anges att behoven har förändrats och att en ökad andel äldre klarar att bo 
kvar längre hemma där behovet av vårdinsatser oftast ökar i åldern 85 år och uppåt. Som en 
konsekvens blir vårdbehoven dock mer omfattande då behovet uppkommer. I dagsläget 
erbjuder kommunen uppsökande verksamhet till alla personer som fyllt 80 år i syfte att 
identifiera framtida behov. Därtill anges att andelen äldre med demens ökar.  

5.1.2. Antalet personer 65 år och äldre fördelat på områden 
Utifrån kommunens GIS-system finns möjlighet att få fram uppgifter om var andelen äldre 
finns fördelat inom kommunen. Vid sammanställning per 2013-08-30 framgår att totalt 7 448 
personer bodde i kommunen som var 65 år och äldre. Uppgifterna omfattar områden där det 

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

3 400

3 600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BEFOLKNING 2011 OCH PRELIMINÄR PROGNOS 2012-2025 
FÖR YSTADS KOMMUN. ÅLDERSGRUPP: 75-84 ÅR.

900

950

1 000

1 050

1 100

1 150

1 200

1 250

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BEFOLKNING 2011 OCH PRELIMINÄR PROGNOS 2012-2025 
FÖR YSTADS KOMMUN. ÅLDERSGRUPP: 85-w ÅR.



 
 
 

14 

bor fem personer eller fler, vilket utgör totalt 6 320 personer motsvarande ca 85% av 
underlaget. Resterande 1 128 personer finns inte redovisade eftersom dessa bor i områden 
med färre än fem personer. Dessa uppgifter har inte redovisats eftersom de bedömts 
känsliga ur säkerhetssynpunkt. Redovisning har såldes skett utifrån en sammanslagning av 
större områden. 

Område Antal 
Ystad tätort inklusive Sövestad och Hedeskoga  5 270 
Skårby, Vallösa, Balkåkra, Snårestad, Svarte  189 
Högestad, St. Herrestad, St. Köpinge, Köpingebro, Nybrostrand 516 
Glemmingebro, Valleberga, Ingelstorp, Hedvigsdal, Peppinge, Kåseberga, Löderup, Örum 345 
 
Av tabellen framgår att störst andel äldre finns inom Ystad tätort inklusive områdena 
Sövestad och Hedeskoga. Av intervjuerna framkommer att det pågår en urbanisering från 
landsbygd till småbyar och från småbyar till större byar och tätort. Det saknas en prognos 
som tydliggör i vilken mån antalet äldre beräknas förändras per område fram till och med år 
2025. Av intervjuerna anges att detta är svårbedömt och att valet om att bo kvar på 
landsbygden eller i angränsande eller mindre byar bl.a. beror på tillgången av lediga 
bostäder. 

5.1.3. Vård och Omsorg/Hemtjänst 
Av intervjuerna tydliggörs att nämnden saknar statistik över antalet producerade 
hemtjänsttimmar. Kommunen har köpt in planeringsverktyget Laps Care som förväntas 
utgöra ett bra verktyg att synliggöra utförd tid i förhållande till planerad tid.  

Prognos över andelen äldre som kommer vara i behov av hemtjänst saknas. Av intervjuerna 
framkommer att sådana uppgifter eftersträvas i syfte att optimera resursfördelning och 
körvägar. I dagsläget saknas en sådan heltäckande analys.   

Vid granskningstillfället (januari 2014) finns 556 brukare med beviljad hemtjänst. Vid 
jämförelse med den senaste individbaserade statistiken2 för biståndsbeslutade insatser för 
riket, framgår att det i åldersgruppen 65 år och äldre per den 1 oktober 2012 fanns ca 
163 600 personer som bodde i ordinärt boende och som hade beviljad biståndsprövad 
hemtjänst. Detta motsvarar ca 9% av befolkningen i åldersgruppen. Bland 80 år och äldre 
var motsvarande andel 24%. Vid omräkning till motsvarande andel äldre i Ystads kommun 
beräknas år 2025, 796 personer3 vara i behov av hemtjänst, en prognostiserad ökning med 
240 brukare i jämförelse med idag. 

5.1.4. Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri/Bostad med särskild service enligt 
LSS 

Av intervjuerna och av boendeutredningen framgår att det förekommer svårigheter att 
prognostisera behovet av insatser för de personer med funktionsnedsättning som tillhör 
personkretsen enligt LSS. Då effekten av en funktionsnedsättning är individuell måste 
insatser anpassas efter den enskildes förutsättningar vilket också är ett krav enligt 
lagstiftningen. Således förekommer svårigheter att ta fram applicerbara nyckeltal då det är 
det individuella behovet som styr vilka insatser som ska beviljas. Av nämndens analys 
                                                
2 Statistik om kommunal vård och omsorg om äldre, Socialstyrelsen: Äldre – vård och omsorg den 1 
oktober 2012, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen, 
publiceringsår 2013. 
3 Prognostiserat antal äldre år 2025 i befolkningsgruppen 65 år-w = 8 847 personer x 9% = 796 
personer. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-4-15
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tydliggörs även att Ystads kommun är en inflyttningskommun för många personer med 
funktionsnedsättning. Särskolan och gymnasiesärskolan utgör b.la. en bidragande faktor 
vilket gör att många ungdomar skapar ett kontaktnät i kommunen och således väljer att bo 
kvar i kommunen.  

Av boendeutredningen framgår statistik över antalet brukare i behov av bostad med särskild 
service för perioden 2013-2021. Inventeringen avser dels de beslut/förhandsbesked om 
bostad enligt LSS som inte är verkställda, samt att en genomgång har gjorts av de personer 
som har insatser enligt LSS och där funktionsnedsättningen bedöms medföra framtida behov 
av bostad med särskild service. Statistiken innefattar även intresseanmälningar samt de 
personer där ändrade behov av boendeformer har identifierats. Av avdelningschefen för FoS 
anges dock att statistiken förändras kontinuerligt varpå sammanställningen inte kan anses 
heltäckande. Som en konsekvens för FoS manuellt statiskt över antalet pågående 
individärenden varav avstämning sker var fjortonde dag.  

Nedan ges en sammanställning över antalet brukare i behov av bostad med särskild service. 
Sammanställningen är från januari 2013.  

Bostadsbehov år Gruppbostad4 Antal Övrigt 
2013 Beslut 2011 4  
2013 Beslut 2012 2  
2013 Intresseanmälan 1  
2013/2014 Bor på Alrunan 3 Ej fullvärdig bostad 
2014 Intresseanmälan 2  
 Gruppbostad prel. servicebostad   
2014 Intresseanmälan 3  
2017 Bedömt behov 2  
2018 Bedömt behov 3  
2018 Extern placering 1  
2019 Bedömt behov 1  
2020 Bedömt behov 2  
2021 Bedömt behov 3  
Kan ej bedömas Bedömt behov 1 Socialpsykiatri 
Kan ej bedömas Bedömt behov 1  
 Servicebostad5   
2013 Beslut 2011 2  
2013 Beslut 2012 1  
2013 Intresseanmälan 1  
2013/2014 Bedömt behov 1  
2013/2014 Bor i gruppbostad 2  
2013/2014 Bor på Fridhem 2  
2014 Extern placering 1  
2014 Intresseanmälan 1  
2016 Intresseanmälan 1  
Kan ej bedömas Bedömt behov 2  
 Servicebostad eller boendestöd   
2014 Intresseanmälan 2  
Kan ej bedömas Bedömt behov 1  
 Socialpsykiatri   
Kan ej bedömas Bedömt behov 1  
Totalt  47  
2013-2021 Nyansökningar 18-36 2-4 ansökningar/år 

                                                
4 Bostäder med gemensamhetsutrymmen och där service och omvårdnad kan ges alla tider på 
dygnet. 
5 Bostäder med tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller omvårdnad, 
och som i övrigt innebär ett mera självständigt boende.  
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Av tabellen ovan synliggörs att det finns ett stort antal personer med funktionsnedsättning 
som är i behov av bostäder med särskild service. Totalt uppgår antalet till 47 personer utifrån 
den senaste sammanställningen januari 2013. På grund av platsbrist används kommunens 
korttidsboende Alrunan både som permanentbostad och som korttidsboende, trots att 
boendet inte uppfyller de krav som anges i lagstiftningen. 

5.1.5. Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri/Personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 

Av intervjuerna framkommer att nämnden identifierat en ökad andel brukare med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppen är framförallt i åldern 19-35 år och bor 
i dagsläget hemma eller i egen lägenhet. Dock är detta en målgrupp som framöver kommer 
att behöva ett ökat stödbehov med krav på anpassade boendeformer. I dagsläget finns 11 
personer med identifierat stödbehov vilka exempelvis behöver någon form av boendestöd. 
Behovsinventering sker genom kontakt med individ- och familjeomsorg (IFO) och psykiatrin 
inom Region Skåne eftersom dessa personer ofta även har stöd/kontakt med dessa 
instanser. Eftersom gruppen är svårprognostiserad är risken är att kommunen behöver köpa 
externa placeringar för att kunna möta behoven. Diskussioner förs kring byggnad av ett nytt 
boende för att möta deras specifika behov. Något beslut har ej fattats vid granskningstillfället. 

5.2. Utredning avseende planering och lokalbehov  
Socialnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige6 genomfört en utredning7 kring det 
långsiktiga behovet av särskilda boenden inom socialnämndens ansvarsområden. Uppdraget 
har avsett särskilt boende enligt socialtjänstlagen, SoL, och bostad med särskild service 
beviljad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I utredningen ges 
en redogörelse över befolkningsutvecklingen i kommunen fram till och med år 2025 med en 
bedömning och konsekvensbeskrivning kring vårdbehovet och vilka behov som finns av ny- 
och tillbyggnader av bostäder/boenden.  

Utredningen visar att behovet av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning 
är akut. Vidare bedöms kommunens ekonomiska konsekvenser öka och bli ännu mer 
omfattande utifrån den situation som finns vid utredningstillfället. Av de personer som fått 
beslut enligt LSS men där kommunen ej har verkställt beslutet blir konsekvensen att många 
oftast får bo kvar hemma eller placeras externt vilket är kostsamt samt att kommunen 
riskerar omfattande viten. Andra konsekvenser är att utskrivningsklara patienter tvingas ligga 
kvar på sjukhus med ökade kostnader som följd. Detta understöds även i en nyligen 
genomförd granskning8 där Ystads kommun hade ett högt genomsnitt avseende antal 
vårddygn under 2013 i jämförelse med andra kommuner9 i Skåne.  

 

 

 

                                                
6 KF 2012-06-20,§101 
7 Social Omsorg: Utredning och analys, långsiktigt behov av särskilda boendeformer 2013-2015, 
daterad 2013-01-24 
8 Granskning – samverkan avseende hemsjukvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), utförd av 
Helseplan, granskningen är presenterad i februari 2014.  
9 Bromölla kommun 93 dygn, Burlövs kommun 52 dygn, Kristianstad kommun 105 dygn, Skurups 
kommun 2 dygn, Staffanstorps kommun 28 dygn, Ystads kommun 304 dygn, Ängelholms kommun 10 
dygn och Östra Göinge kommun 2 dygn. 
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Sammantaget anges följande insatser som förslag på åtgärder utifrån genomförd utredning: 

Särskilt boende enligt SoL Bostad med särskild service enligt LSS 
Projektering av ett särskilt boende med 36 lägenheter 
påbörjas i slutet av 2013 för att säkra att boendet kan tas i 
drift from 2016. 

LSS-boende 2016 tidigareläggs. Projekteringsstart 
omgående. Klar för drift under första halvåret 2014. 
Inriktning av boendet ändras till en flexibel gruppbostad 
och servicebostad med 2x5 lägenheter. 

Plan för renovering och omstrukturering av befintliga 
boenden tas fram senast 2016/2017. 

LSS-boende enligt plan 2017, ändrad inriktning med en 
flexibel gruppbostad och servicebostad med 2x5 
lägenheter. Projektering med start 2015. Klar för drift enligt 
plan 2017/2018. 

Underlag för nytt särskilt boende tas fram samtidigt 
(2016/2017, b.la. antalet lägenheter och utformning). 

Utredning om Alrunan och möjligheten att bygga om/till 
boendet till fullvärdiga lägenheter enligt LSS. 

Projektering av särskilt boende påbörjas 2018. Boendet tas i 
drift 2020/2021. 

 

5.3. Lokalbehovsplanering 

5.3.1. Vård och Omsorg/Särskilt boende enligt SoL 
Nedan ges en sammanställning över antalet platser inom särskilt boende år 2014 samt 
prognos år 2018. 

Särskilt boende  Antal demensplatser/ 
Antal platser somatik 

Totalt antal platser 
2014 

Totalt antal platser 
2018 

Solbacken 15/13 28 28 
Lyktan 16 16 16 
Ejdern 18 18 18 
Bellevue 22/36 (varav 6 platser avser 

äldrepsykiatri) 
58 58 

Ljuskällan 24/34 58 58 
Svarte 27 27 27 
Löderupsgården 37/8 45 45 
Väderleksvägen 36 36 36 
Vigs Ängar 8/25 33 33 
Nytt särskilt boende   36 
Totalt  319 355 
 
Av intervjuerna framgår att nämnden har beviljats investeringsmedel om 70 mnkr för ett nytt 
särskilt boende om 36 lägenheter, vilket beräknas vara färdigt år 2018. Projekteringen 
kommer att påbörjas år 2015. Enligt de intervjuade kommer boendet planeras som ett 
flexibelt boende för att kunna tillgodose olika behov. Därtill har ett trygghetsboende i Västra 
Sjöstaden med 38 lägenheter avsedda för personer som är 70 år eller äldre byggts under 
2013 samt att det i fastigheten även finns ett nytt särskilt boende med 36 lägenheter. 
Ystadbostäder bygger även 16 nya trygghetslägenheter där inflytt beräknas april/maj år 
2014.   

Av intervjuerna anges att genom ökad andel trygghetsboenden/lägenheter kan efterfrågan 
på särskilt boende på sikt komma att minska. Eftersom boendeformen är ny förekommer 
dock svårigheter att prognostisera vilken effekt det kommer att få på brukarna. Personer med 
ökade vårdbehov, exempelvis vid demenssjukdom beräknas dock skapa behov av andra 
boendeformer. I boendeutredningen framhålls att kommunen till följd av ökad andel äldre 
behöver beakta byggandet av ytterligare ett särskilt boende vilket bör tas i bruk år 2020/2021 
för att kunna möta ökade behov. 
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Vid jämförelse med statistik på nationell nivå framgår av den senaste statistiken10 att ca 
86 800 personer i åldern 65 år eller äldre per den 1 oktober 2012, bodde permanent i 
särskilda boendeformer. Detta motsvarar ca 5% av befolkningen i åldersgruppen. Vid 
jämförelse med motsvarande andel för Ystads kommun beräknas andelen personer i behov 
av särskilt boende år 2025 uppgå till 442 personer11. Utifrån detta antagande och i jämförelse 
med prognostiserat antal platser inom särskilt boende framgår att motsvarande 87 platser 
kommer att saknas.  

Av tabellen ovan tydliggörs att kommunen har ett antal boenden med få platser (16 och 18 
lgh) vilka inte bedöms vara så kostnadseffektiva. Diskussioner förs inför framtiden hur 
omstrukturering kan ske genom avknoppning och utbyggnad av andra boenden. Även om 
kommunen har ett antal boenden som är förhållandevis stora med många lägenheter (58 
stycken), finns behov av att ta fram en plan för renovering och omstrukturering av befintliga 
boenden. Vid granskningstillfället saknas en sådan underhållsplan. Arbete pågår internt med 
att bedöma behov och tydliggöra kostnadsbilden. Därtill projekteras för ett nytt särskilt 
boende. Antal platser har ej fastställts vid granskningstillfället. Lokalkostnaderna för år 2013 
inom vård och omsorg uppgår till totalt 30 mnkr.  

5.3.2. Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri/Bostad med särskild service enligt 
LSS 

Nedan följer en sammanställning över antal platser boende/korttid inom FoS år 2013 samt 
prognos år 2016: 

Namn på boendet Typ av boende Antal platser år 2013 Antal platser år 2018 
Alrunan  Kortidsboende, vuxna 3 platser 3 
Alrunan  Boende  3 rum 3 
Backsippan Korttidsboende, barn 5 platser 5 
Bellabacken  Korttidsboende, barn  5 platser 5 
Fridhemsgatan Serviceboende 10 egna lägenheter 10 
Dragaregatan Serviceboende 6 egna lägenheter 6 
Sven Grathes väg Gruppbostad 5 lägenheter 5 

Kommendörsgatan Gruppbostad 8 lägenheter, delat på två 
grupper 

8 

Lykkegatan Gruppbostad 5 lägenheter 5 

Nattviolsvägen Gruppbostad 8 lägenheter, delat på två 
grupper 

8 

Palme Lydersgatan Gruppbostad 5 lägenheter 5 
Bellevuevägen Serviceboende 8 lägenheter (9 brukare) 8 
Pantzargatan Serviceboende 8 lägenheter 8 
Surbrunn, år 2014 Gruppboende/serviceboende  12 
Nytt LSS-boende, 
Nybrostrand, år 2015 

Servicebostad  10 

Nytt LSS-boende, år 
2016 

Servicebostad  10 

Totalt  79 platser 111 platser 
 
Som nämnts ovan är behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning akut. I 
investeringsbudgeten finns avsatta medel om totalt 42,0 mnkr för två LSS-boenden med 

                                                
10 Statistik om kommunal vård och omsorg om äldre, Socialstyrelsen: Äldre – vård och omsorg den 1 
oktober 2012, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen, 
publiceringsår 2013. 
11 Prognostiserat antal äldre år 2025 i befolkningsgruppen 65 år-w = 8 847 personer x 5% = ca 442 
personer. 
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vardera 2x5 lägenheter, vilka beräknas vara färdigställda år 2015 och år 2016. Boendena 
ska fungera som ett flexibelt boende som kan fungera både som gruppbostad och 
servicebostad. Utöver förs diskussioner om att bygga om kommunens dagcenter till en 
bostad med särskild service vilket beräknas inkludera fem lägenheter (två rum för 
korttidsboende och tre permanenta lägenheter) samt en speciallägenhet för en brukare med 
speciella behov. Arbete med att ta fram detaljplaner pågår där utbyggnad av ett LSS-boende 
finns medräknat. Trots detta bedöms inte de framtida behoven av bostäder med särskild 
service kunna tillgodoses. Lokalkostnaderna inom FoS uppgår till 4 mnkr för år 2013. 

 

6. Kommunstyrelsens styrning av strategisk långtidsplanering 

6.1. Utredning avseende planering och lokalbehov  
Det saknas en kommunövergripande analys som tydliggör kommunens strategiska 
långtidsplanering. En kommunövergripande fastighetsutredning har genomförts under 
föregående år. Därtill genomförs årligen analysdagar där kommunstyrelsen och respektive 
nämnd träffas och där möjlighet finns att framföra framtida lokal- och investeringsbehov.  

Därtill finns en fastighetsgrupp där kommunens samtliga förvaltningschefer deltar som avser 
att diskutera nämndernas lokal- och underhållsbehov. Gruppen har varit vilande under året 
men kommer enligt uppgift sättas igång igen under 2014. Av intervjuerna framkommer att det 
bör säkerställas att det finns en god kommunikation/samordning mellan förvaltningarna och 
Samhällsbyggnad i syfte att tydliggöra vilka framtida underhållsinsatser som bör göras samt 
hur kostnadsfördelning ska ske. 
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7. Sammanfattande bedömning 

7.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna  

Fråga 1: Vilka demografiska prognoser görs? 

Av granskningen tydliggörs att både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
sammanställt uppgifter över andelen äldre och barn och unga och hur befolkningsprognosen 
kommer att förändras framöver. Den senaste sammanställningen från SCB omfattar 
perioden 2012-2030. Av sammanställningen tydliggörs befolkningsprognosen för Ystads 
kommun som helhet och uppdelad per åldersgrupper samt förändringen inom olika 
kommunområden. 

Vad gäller barn- och utbildningsnämnden och förskolan framgår att antalet barn i åldern 0-5 
år kommer att öka kraftigt fram till år 2025. Inom Ystad tätort beräknas en ökning med totalt 
200 barn, dvs. 19% för perioden 2014-2025. Stora ökningar prognostiseras även inom 
Nybrostrand. Därtill förväntas fortsatt höga barnantal inom Köpingebro och Svarte. Övriga 
områden prognostiserar en svag ökning fram till och med år 2030. 

Även antalet barn i grundskolan i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka. På motsvarande sätt 
inom förskolan förväntas stor ökning inom Ystad tätort där andelen barn förväntas öka med 
totalt 540 barn för perioden 2014-2030, en ökning med 33%. Ökat elevantal förväntas även 
inom Nybrostrand och Köpingebro-området, en ökning med 53% respektive 11% under 
perioden 2014-2030.  

Inom socialnämnden och avdelningen Vård och Omsorg beräknas befolkningen i 
åldersgruppen 65 år och äldre öka med ca 250 personer per år fram till och med år 2017, för 
att under perioden 2017-2020 öka med ca 350 personer per år. Totalt förväntas 
åldergruppen öka med 1 830 personer under perioden 2011-2025, vilket utgör ca 59% av 
den beräknade befolkningsökningen i kommunen för perioden. Fördelat per åldersgrupp 
förväntas störst ökning inom åldergruppen 75-84 år, en ökning med totalt 1 086 personer 
från perioden 2011-2025. Ökningen kommer framförallt att ske från och med år 2017 och 
framåt. Vad gäller åldersgruppen 85 år och äldre prognostiseras en svag ökning fram till år 
2017 med ca 100 personer för att år 2022 öka markant med 86 personer under perioden 
2022-2025. Motsvarande statistik saknas inom hemtjänst. 

Inom avdelningen för Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS) framgår att antalet 
personer med funktionsnedsättning som tillhör personkretsen enligt LSS är svåra att 
prognostisera. Då insatser för personer med funktionsnedsättning måste anpassas 
individuellt försvåras möjligheten att ta fram applicerbara nyckeltal. Av genomförd 
boendeutredning och analys av Social Omsorg framkommer att antalet brukare i behov av 
bostad med särskild service är akut och kommer att öka framöver. Avdelningen för FoS för 
därmed manuell statistik och gör behovsinventering kontinuerligt utifrån antalet beslut, 
ansökningar, intresseanmälan, bedömt behov, bostadsbyten, externa placeringar samt 
nyansökningar. Avstämning sker enligt uppgift var fjortonde dag. Därtill framgår av 
intervjuerna att nämnden identifierat en ökad andel brukare med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som är en målgrupp som kommer att behöva ett ökat stödbehov och 
anpassade boendeformer. Vid granskningstillfället utgör denna målgrupp 11 personer varav 
diskussioner pågår kring hur dessa personers behov ska mötas. 
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Vår sammanfattande bedömning är att både socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har beaktat och tagit fram demografiska prognoser som tydliggör hur 
behoven inom de olika verksamhetsområdena kommer att förändras framöver. För att 
utveckla prognosarbetet bör uppgifter som inhämtas från GIS-enheten användas i ökad 
utsträckning för att tydliggöra hur behoven inom kommundelarna kommer att förändras 
framöver.  

Fråga 2: I vilken omfattning har utredningar gjorts för de granskade nämndernas 
räkning avseende planering och framförhållning? 

Socialnämnden har efter beslut av kommunfullmäktige (KF 2012-06-20, § 101) genomfört en 
utredning kring det långsiktiga behovet av särskilda boendeformer inom socialnämndens 
ansvarsområde. Utredningen har avsett särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild 
service enligt LSS. I utredningen framgår att behovet av bostäder för äldre och personer med 
funktionsnedsättning är akut. Vidare bedöms kommunens ekonomiska konskevenser öka till 
följd av att kommunen inte kan tillgodose brukarnas bostadsbehov. Detta ökar risken för 
externa placeringar, att brukare tvingas bo kvar hemma, att utskrivningsklara patienter 
tvingas ligga kvar på sjukhus samt att kommunen riskerar omfattande viten. Sammantaget 
visar utredningen att projektering av nya boenden är av vikt både inom SoL och LSS för att 
möta kommande behov.  

Inom barn- och utbildningsnämnden pågår en lokalutredning tillsammans med kommunens 
fastighetschef i syfte att tydliggöra nämndens lokalkapacitet och hur lokalerna kan nyttjas på 
bästa sätt. Vid granskningstillfället är utredningen inte färdigställd.  

Fråga 3: Har prognoser och eventuella utredningar beaktats och omsatts i 
organisatoriska förändringar? Har dessa följts upp och redovisats för nämnden? Vilka 
överväganden har nämnderna gjort avseende lokalförsörjning? 

Vad gäller barn- och utbildningsnämnden framförs i intervjuer att ökade behov förväntas 
inom tillväxtområdena Köpingebro och Svarte samt Ystad tätort. Vad gäller lokalförsörjningen 
har vissa förändringar gjorts de senaste åren utifrån befintliga lokaler genom utbyggnad av 
ny förskola i Svarte, Glemminge skola har lagts ned till följd av minskat elevantal samt att 
utbyggnad pågår av Köpingebro skola. Därtill förs diskussioner om att framöver slå samman 
enheter och bygga en ny enhet i Ystad tätort i området Surbrunn som förväntas inrymma 
både förskola och skola. Utredning pågår. Enligt de intervjuade delges nämnden löpande 
information kring ändrade behov inom förskola och grundskola. 

I samband med vår granskning har uppgifter erhållits från GIS-enheten som ger en 
nulägesbild över kapacitetsutnyttjandet inom kommunens grundskolor. Liknande 
sammanställning saknas inom förskolan. Av kartläggningen av beläggningsgraden som även 
inkluderar förskoleklassen framgår att samtliga skolor vid granskningstillfället har ett 
kapacitetsutnyttjande som överstiger 70%. Dock framgår att det finns vissa skolor som kan 
öka nyttjandegraden. Vid vår sammanställning av hur beläggningsgraden kan komma att 
förändras framgent utifrån nuvarande beläggning och förväntad befolkningsprognos, framgår 
att samtliga skolor förutom Köpingebro skola beräknas få en ökad beläggningsgrad till följd 
av ökad andel elever. Således bedöms förändrade behov inom grundskolan kunna lösas 
inom befintliga lokaler och genom viss omflyttning/sammanslagning med andra områden, 
exempelvis med Köpingebros skola. 

Sammantaget pekar vår sammanställning på att nämnden inte är i behov av någon 
nämnvärd utbyggnad framöver. Dock bör nämnden göra en översyn för att tillse att det finns 
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optimalt kapacitetsutnyttjande av befintliga lokaler. Vad gäller förskolorna framgår av 
intervjuer att ökat barnantal förväntas förutom i Ystad tätort även inom tillväxtområdena 
Köpingebro och Svarte. Av befolkningsprognoserna framgår även att en stor andel barn i 
åldern 0-5 år förväntas inom Nybrostrandområdet. I dagsläget har inte nämnden projekterat 
någon utbyggnad av ny förskola i Nybrostrand. I det fortsatta planeringsarbetet bör beaktas 
om det krävs utbyggnader även inom detta område.  

Av boendeutredningen som genomförts inom socialnämnden framgår att investeringsmedel 
för ett nytt särskilt boende om 36 lägenheter (färdigt år 2018) samt två LSS-boenden med 
vardera 2x5 lägenheter har beviljats. LSS-boendena beräknas vara färdiga för inflytt år 2015 
och 2016. 54 trygghetslägenheter har även byggts under 2013/2014 vilket kan minska 
efterfrågan på särskilt boende något. Av utredningen och i intervjuer framgår dock att 
nämnden bör beakta byggandet av ytterligare ett särskilt boende vilket bör tas i bruk år 
2020/2021 för att kunna möta ökade behov. Därtill förs diskussion om att ta fram en plan för 
renovering och omstrukturering av befintliga boenden vilket kan generera vissa fler platser, 
vilket även understöds i boendeutredningen.  

Inom FoS kommer en utredning av korttidsboendet Alrunan ske framöver i syfte att klargöra 
möjligheten att bygga om/till boendet till fullvärdiga lägenheter enligt LSS. Diskussioner förs 
även kring planering av ett framtida boende för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. I dagsläget saknas boenden för att möta deras specifika behov. 

Trots att antalet boendeplatser kommer öka inom både Vård och Omsorg och FoS framgår 
av nämndens sammanställning att behovet av särskilda boendeplatser och bostad med 
särskild service kommer vara fortsatt akut. Av vår sammanställning utifrån befintliga platser 
och kommande behov vid jämförelse med nationell statistik, framgår att det kommer saknas 
ca 90 platser inom särskilt boende och ca 15 platser inom LSS. Även om siffrorna utgör en 
prognos och i viss mån bygger på antagande om förväntat vårdbehov ger det en indikation 
på att antalet platser inte kommer att vara tillräckligt. Vidare framgår att andelen äldre i 
behov av hemtjänst kommer att öka med 240 brukare vilket bör beaktas i framtida prognoser. 

Vår sammanfattande bedömning är att nämnden har identifierat och kartlagt framtida behov 
där åtgärder i form av nya boendeplatser både inom särskilt boende och bostad med särskild 
service har påbörjats. Därtill förs diskussioner om ytterligare projektering av nya boenden 
och omstrukturering utifrån befintliga boenden i syfte att möjliggöra fler platser. Dock befaras 
antalet platser inte vara tillräckligt vilket bör beaktas i framtida prognosarbete.  

Fråga 4: Vilka kostnader har respektive nämnd för lokaler? Vilken är 
lokalkostnadernas andel per elev/brukare etc. över tid? Vilken nyttjandegrad föreligger 
inom de olika lokalerna? 

Initialt är frågorna ställda för att belysa om nämnderna har ett optimalt lokalutnyttjande. Av 
granskningen framgår att utifrån nuvarande nulägesbild av beläggningsgraden är frågan 
mest aktuell inom förskola och grundskola. Av GIS-enhetens kartläggning framgår 
hyreskostad och yta per m2. Av sammanställningen framgår att samtliga skolor har en 
beläggningsgrad över 70% där möjlighet till ökad nyttjandegrad noteras inom främst 
Hedeskoga skola (71%) och Sövestads skola (74%). Vid jämförelse med år 2020 beräknas 
dock nyttjandegraden att öka på samtliga skolor förutom Köpingebro skola (-6%) till följd av 
ökat elevantal. Som nämnts ovan pågår dock diskussion kring omstrukturering av befintliga 
lokaler samt byggnad av en ny skolenhet i Ystad tätort vilket kan komma att påverka 
skolornas beläggningsgrad framöver. Nämndens totala hyreskostnader för år 2013 uppgår till 
49 576 tkr.  
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Socialnämndens lokalkostnader för år 2013 inom vård och omsorg är 30 mnkr respektive 4 
mnkr för FoS. Vad avser socialnämnden framgår att befintliga lokaler nyttjas till max där 
nämnden istället är i ett akut behov av särskilda boendeplatser och bostäder med särskild 
service. Nämnden bör i det fortsatta planeringsarbetet beakta om det finns möjlighet till 
omstruktureringar av mindre enheter eller möjlighet till om-/tillbyggnad av befintliga boenden 
för att kunna öka antalet platser ytterligare.  

Fråga 5: Har kommunstyrelsen genomfört någon SWOT-analys inom området 
strategisk långtidsplanering? 
Det saknas en kommunövergripande analys som tydliggör kommunens strategiska 
långtidsplanering för att möta framtida behov. Analysdagar genomförs årligen där 
kommunstyrelsen träffar respektive nämnd. Vid dessa tillfällen finns möjlighet att framföra 
nämndens framtida lokal- och investeringsbehov. Därtill finns en fastighetsgrupp där 
kommunens samtliga förvaltningschefer deltar som avser att diskutera nämndernas lokal- 
och underhållsbehov.  

7.2. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer  
Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: 

 Socialnämnden bör säkerställa att platser inom särskilt boende och bostad med 
särskild service kan tillgodoses och att behoven beaktas i framtida investeringsplaner. 

 Barn- och utbildningsnämnden bör i det framtida prognos- och planeringsarbetet 
säkerställa att det finns ett optimalt lokalutnyttjande.  

 För att utveckla och systematisera prognos- och planeringsarbetet bör socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden i ökad utsträckning använda uppgifter från GIS-
enheten för att tydliggöra hur behoven inom de olika kommundelarna kommer att 
förändras framöver.  

 

Ystad den 25 februari 2014 

 
 
Ida Brorsson   Lars Eriksson 
EY   EY 
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