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Svar på Granskning av kommunens långsiktiga planering för 
den demografiska tillväxten

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionens granskning av kommunens långsiktiga 
planering för den demografiska tillväxten i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 24 maj 
2018.

Protokollsanteckning
Kristina Bendz (M) och Hans Hulthén (L) lämnar följande protokollsanteckning:

Revisionens granskning lyfter en strategiskt viktigt fråga för kommunens långsiktiga 
planering av den demografiska tillväxten. Rapporten ställer ett antal konkreta frågor om vilka 
åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.

Vi anser att svaren är diffusa och borde varit betydligt tydligare både vad avser vilka och vid 
vilken tid åtgärden kommer att vidtas.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun har gett EY i uppdrag att granska den 
långsiktiga planeringen för den demografiska tillväxten. Med anledning av den genomförda 
granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:

- säkerställa att det inom ramen för investeringsprocessen finns de nödvändiga 
förutsättningarna för en ändamålsenlig utbyggnadstakt av lokalbeståndet.

- utvärdera vilka personella resurser som krävs för en ändamålsenlig 
lokalförsörjningsprocess.

- formalisera lokalplaneringsgrupperna.

Förvaltningens bedömning är att investeringsprocessen ska ses över, att behovet av 
personella resurser är utrett och att lokalplaneringsgrupperna fungerar väl men kan 
formaliseras.

Barn berörs inte av ärendet eftersom det är frågan om ett yttrande på en av revisionen 
genomförd granskning.
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Beslutsunderlag
Genomförd granskning av kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten, 
HID Ks 2018.884,
Granskning av kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten, 
HID Ks 2018.883,
Tjänsteskrivelse av kanslichef Cornelia Englén 24 maj 2018,
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2018 § 70.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besvara revisionens 
granskning av kommunens långsiktiga planering för den demografiska tillväxten i enlighet 
med tjänsteskrivelsen.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Revision Ystads kommun


