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Svar på granskning av långsiktig ekonomisk planering

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun genomfört en granskning 
avseende långsiktig ekonomisk planering. Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer 
att vidtas beträffande iakttagelserna. 

Nedan följer revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen och svar från 
kommunstyrelsen

Svar på revisionens rekommendationer
Revisionens rekommendation:
Att stärka möjligheten till kontinuerlig analys av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen inom 
kommunen.

Svar:
Enligt Kommunallagen 11 kapitel och 6 § framgår bland annat: ”Budgeten ska också innehålla en 
plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år.” 
Ystads Kommun har en längre planperiod än vad kommunallagen anger. Kommunen utgår från 
budgetåret som första år och därutöver tre år.

Vidare använder kommunen sig av KAAB för att genomföra demografiska analyser som tar 
hänsyn till nybyggnationer och andra faktorer som inte beaktas av SCB. Beställning av 
pensionsprognoser görs två gånger per år och därtill beställs material av SKL för beräkning av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. För att vidareutveckla processen kan lokal 
omvärldsbevakning utvecklas utifrån samverkan med exempelvis mäklare, banker och 
byggföretag i syfte att stärka insikten om flyttmönster inom kommunen.

Dessutom ger denna rapport ett substantiellt underlag för att arbeta vidare med gällande 
budgetprocessen inför kommande mandatperiod.
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Revisionens rekommendation:
Att utvärdera om den finansiella målsättningen att årets resultat ska uppgå till minst en procent av 
skatteintäkterna är förenligt med målsättningen att det egna kapitalet ska inflationssäkras, detta 
givet Riksbankens inflationsmål på två procent.

Svar:
Kommunen har i nuläget tre finansiella mål vilka är:

 Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
 Det egna kapitalet ska inflationssäkras
 Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag

Inflationssäkring av det egna kapitalet utifrån riksbankens inflationsmål skulle innebära att det 
förstnämnda målet borde vara föremål för revidering där 1 % av skatteintäkterna inte är 
tillräckligt. Dessutom korreleras de båda målen direkt mot resultaträkningen då det egna kapitalet 
enbart kan förstärkas med ett positivt resultat. Båda måtten har i princip samma syfte, det vill 
säga hur mycket av de årliga intäkterna som inte ska gå ut i kostnader. 

De nu existerande finansiella målen kommer baserat på ovanstående att utvärderas utifrån antalet 
resultatmått som är relevanta och att dessa inte är oförenliga

Med vänlig hälsning
Ekonomiavdelningen

Petter Hansson Skoglund
Ekonomichef


