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Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2020-08-31 
 
Undertecknade har, i enlighet med vad kommunallagen föreskriver, översiktligt granskat Ystads kommuns 
delårsrapport per 2020-08-31. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunfullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning och det lagstadgade balanskravet kommer att uppnås.  
 
Vi har inga indikationer på att måluppfyllelsen väsentligt ska komma att avvika från det som 
kommunstyrelsen beskriver i sin förvaltningsberättelse och vi gör följande bedömningar:  
 
• God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts.  

•  För delårsperioden uppgick resultatet för kommunen till +120,1 mnkr, vilket kan jämföras med +40,2 mnkr för 
motsvarande period 2019. 

• Det prognostiserade resultatet för helåret är 68,6 mnkr (-16,7 mnkr), vilket utgör en positiv avvikelse mot budget 
på 33,3 mnkr. 

• Socialnämnden prognostiserar ett underskott om -9,0 mnkr för 2020. Störst prognosticerat underskott finns inom 
IFO, -21 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr för 2020. 

• Kommunen har under perioden januari-augusti 2020 nettoinvesterat för 592,6 mnkr, vilket utgör 49% av den totala 
investeringsbudgeten. Av kommunens prognos framgår att 1 057,5 mnkr av den totala investeringsbudgeten om 
1 202,8 mnkr (88%) förväntas förbrukas för helåret.  

• I enlighet med prognosen förväntas verksamhetens nettokostnader öka med 2,9 % och skatteintäkterna med cirka 
7,5 %. En bidragande orsak till ökningstakten för skatteintäkter är att Ystads kommun erhållit 60,7 mnkr i generella 
statsbidrag för att hantera COVID-19 pandemin. Justerat för dessa bidrag skulle ökningstakten för skatteintäkter 
uppgå till 2,7 %.  

• Vid granskning av delårsrapporten framgår att båda två finansiella mål har uppfyllts för perioden. Prognosen för 
helåret visar att samtliga två mål kommer att uppnås. 
 

• Kommunens prognos utvisar ett balanskravsresultat på 24,7 mnkr vilket innebär att balanskravet beräknas bli 
uppfyllt för helåret 2020. Det prognosticerade balanskravsresultatet innebär att det negativa balanskravsresultatet 
från 2019 på -7,4 mnkr kan återställas. Kommunen beräknas enligt delårsrapporten att avsätta ytterligare 41,6 
mnkr till resultatutjämningsreserven. 
 

• Kommunfullmäktige har för 2020 beslutat om åtta övergripande mål med tillhörande strategiska mål inom ramen 
för god ekonomisk hushållning. Uppföljning görs inte av något verksamhetsmål i delårsrapporten. Samtliga två 
finansiella mål bedöms vara uppfyllda. Prognosen är att sex av åtta verksamhetsmål kommer att vara 
huvudsakligen uppfyllda vid utgången av 2020. Ett verksamhetsmål bedöms ej uppfyllas för 2020. För ett 
verksamhetsmål lämnas ingen prognos. Prognosen är att samtliga två finansiella målen kommer att vara uppfyllda 
vid utgången av 2020. 
 

• Vår bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenlig med de mål fullmäktige beslutat om 
En förutsättning för att kunna göra en välgrundad prognos är att en mätning av utfallet för delåret görs. Vår 
rekommendation är att en mätning av utfallet redovisas för delåret framöver.  
 

• Vi bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
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• Vi bedömer att verksamheten i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt sätt.   
 

• Vår granskning visar att delårsbokslutet i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och visar en rättvisande bild av 
kommunens ställning och resultat. 
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