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Rekommendationer av granskningen

Utifrån iakttagelserna i rapporten rekommenderar vi kommunstyrelsen:

► Att stärka möjligheten till kontinuerlig analys av den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen inom kommunen.

► 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.
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Bakgrund

Det råder sedan några år tillbaka högkonjunktur i svensk ekonomi. De offentliga finanserna har präglats av god tillväxt
vilket inte gått obemärkt förbi i sammanställningar av kommunernas resultaträkningar. Preliminära siffror säger att
kommunernas resultat 2017 uppgick till ca 25 miljarder kronor. 2016 uppgick kommunernas resultat till 22 miljarder
kronor. En avsevärd del av detta överskott, ca 9 miljarder, utgjordes av realiserings- och exploateringsvinster. Därtill har
en hög skatteunderlagsutveckling de senaste åren bidragit till utfallet. I förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag motsvarar överskotten 4,1 procent.

Samtidigt står kommunerna inför stora demografiska utmaningar de kommande åren. Befolkningstillväxten förväntas
fortsatt öka i en förhållandevis hög takt. Under 2017 växte befolkningen över 10-miljonerkronorssträcket. Befolkningen
förväntas öka med ytterligare en miljon personer fram till 2026. 2030 förväntas befolkningen ha ökat med 13,5
procent enligt SCB:s befolkningsprognos. Befolkningen förväntas dock inte vara jämnt fördelad för olika
befolkningsgrupper. Det är främst yngre och äldre som utvecklingen är som högst. Utvecklingen i pensionsåldrarna
förväntas öka under samma period med ca 22 procent och i grundskoleåldrarna med motsvarande 20 procent. I
kontrast till dessa åldrar förväntas utvecklingen i de yrkesverksamma åldrarna vara betydligt lägre, ca 9 procent.

Befolkningsutvecklingen kommer således att ställa stora krav på de kommunala verksamheterna. I takt med att antalet
äldre och yngre växer står kommunerna inför kravet att tillgodose det ökade behovet av äldreomsorg och skolplatser.
Åldrar som är förhållandevis kostnadsintensiva. Att befolkningsutvecklingen för yrkesverksamma åldrar i jämförelse är
förhållandevis svag innebär att försörjningskvoten kan förväntas sjunka. Behovet av kommunal verksamhet kommer
alltså att öka i en högre takt än skatteintäkterna från en ökad sysselsättning. Enligt SKL kommer detta att leda till ett
gap mellan intäkter och kostnader på 59 miljarder kronor redan 2021. Detta kommer att ställa stora krav på den
kommunala verksamheten vad gäller att erbjuda en kostnadseffektiv service. Detta utgör en betydande risk för
kommuner att genomföra nödvändiga omställningar för att möta de demografiska förutsättningarna. Denna analys har
som syfte att synliggöra de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av de demografiska förutsättningarna.
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Revisionsfrågor –
Granskningen avser budgetåret 2018

► Har det definierats vad god ekonomisk hushållning innebär i Ystads 
kommun?

► Finns adekvata riktlinjer för god ekonomisk hushållning?

► Har kommunen tillförlitliga metoder för att genomföra prognoser med 
tillräcklig kvalitet?

► Säkerställer budgetprocessen att långsiktiga volymförändringar beaktas? 

► Finns en tillräcklig omvärldsbevakning för att upptäcka och agera utifrån 
externa händelser eller trender som påverkar den långsiktiga ekonomiska 
planeringen?
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Genomförande

Analysen tar sitt avstamp i kommunens egna redovisningar
och antaganden om utveckling. I detta avseende har
kommunens demografiska prognos en central roll för
utvecklingen av kommunens intäkter och kostnader. Nolläget
i analysen är baserat på Ystads kommuns årsredovisning
2017 och den prognos för helåret som framgår däri. Därtill
har analysen baserats på budget för 2018 samt tidigare års
budgetar och årsredovisningar.

Analysen bygger i största möjliga utsträckning på de
uppgifter som finns att tillgå från kommunen. Utöver detta
har nyckeltal och data främst inhämtats från Sveriges
kommuner och landsting, SCB och Skolverket. I de fall andra
källor än kommunen använts för beräkningar har uppgifterna
validerats mot kommunens redovisade siffror. Antaganden
om intäkts- och kostnadsutvecklingar har baserats på SKL:s
bedömningar enligt cirkulär 18:18 vilket är det senaste för
tillfället av analysen. Därtill har SKL:s cirkulär 18:5 också
tillämpats.

Analysen sträcker sig från 2018 till 2027. Det bör betonas
att analyser av detta slag ska utläsas som långsiktiga trender
och inte som exakta värden.

Kostnadsberäkningarna tar sitt avstamp i den förväntade
demografiska utvecklingen inom de nedbrutna demografiska
grupperna som utgör underlaget för kostnaderna. Likaså är
intäkterna baserade på den förväntade demografiska
utvecklingen. Huvudsakligen avser detta skatteintäkter,
inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. I långsiktiga
analyser är det metodologiskt inte ovanligt att basera
intäkts- och kostnadsuppräkningar på konjunkturindex
baserade rikets förväntade utveckling. I och med att
kommunsektorn i högre utsträckning är demografikänslig än
konjunkturkänslig ligger i första hand den förväntade
demografiska utvecklingen till grund för framskrivningarna.
Konjunktur och index-utvecklingar är inkluderade i analysen
justerade för tillämpbarheten i kombination med kommunens
demografiprognos.

Antaganden och beräkningsgrunder kommer kontinuerligt
att redovisas i rapporten.

Analysen tar hänsyn till 2018 års målsättningar i och med
att granskningen revisionellt baseras på verksamhetsåret
2018.
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Kommunens finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning

► Budget 2018
► Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna.

► Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och
statsbidrag.

► Det egna kapitalet ska inflationssäkras.
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2 – Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen utgör grunden för framskrivningen 
av kommunens intäkts- och kostnadsutvecklingar. Detta 
kapitel redogör för befolkningsutvecklingen i kommunen 
som helhet och genom en funktionell befolkningsindelning. 
Utvecklingen jämförs med rikets befolkningsutveckling. Dels 
i jämförande syfte men också för att förhållandet har en 
påverkan på faktorer så som statliga utjämningssystem. 
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Befolkningsutveckling
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Enligt befolkningsprognosen förväntas befolkningen i Ystads kommun öka med 12,5 procent fram till 2027. Från 29 848
invånare 2017 till 33 591 år 2027. I diagrammet baseras samtliga procentuella utvecklingar på 2017 som basår.
Kommunens utveckling kan ställas i relation till utvecklingen i riket som förväntas öka i en lägre takt. Enligt SCB:s senaste
befolkningsprognos förväntas invånarantalet i riket att öka från strax över 10 miljoner år 2017 till strax under 11 miljoner
2027. Detta motsvarar en procentuell ökning på 8,7 procent. Av den demografiska datan framgår att Ystads kommun har
en ålderstigen befolkningsstruktur.

I de nästkommande bilderna redogörs för kommunens befolkningsutveckling inom särskilda åldersgrupper som har en direkt
påverkan på intäkts- och kostnadsgrupper.

Kommunens befolkningsprognos är en rak statistisk framskrivning exkl. prognos för bostadsbyggandet. 

(Källa: kommunens befolkningsprognos, SCB rapport ”Sveriges framtida befolkning 2017-2060”)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ystad 1,8% 3,5% 4,7% 5,9% 7,1% 8,2% 9,3% 10,4% 11,5% 12,5%

Riket 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 4,9% 5,7% 6,5% 7,3% 8,0% 8,7%
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Hela befolkningen - Utveckling mot 2017
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Förskola, grundskola (ink. F-klass) och 
gymnasium
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Den demografiska utvecklingen för åldrarna inom skolan visar
att kommunens utveckling överträffar rikets utveckling inom
samtliga åldersgrupper. Utvecklingen inom förskoleåldrarna 1-5
år förväntas öka med motsvarande 17,5 procent fram till 2027,
ca 10 procent mer än för riket som helhet. Utvecklingen
förväntas vara positiv i stadig takt för elever i grundskole-
åldrarna (6-15 år). Ökningen uppgår till ca 18 procent. För
elevantalet i gymnasieåldrarna 16-18 år förväntas utvecklingen
vara tilltagande i en motsvarande takt som riket som helhet.
Den demografiska gruppen förväntas öka med ca 25 procent
under perioden. Motsvarande grupp för riket som helhet
förväntas öka med lite mer än 22 procent.

(Källa: kommunens befolkningsprognos, SCB rapport ”Sveriges framtida 
befolkning 2017-2060”)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ystad 1,3% 3,6% 5,9% 7,7% 9,4% 12,6% 15,0% 17,0% 17,3% 17,5%

Riket 0,2% 0,2% 0,2% 0,8% 1,2% 2,6% 4,1% 5,3% 6,1% 6,5%
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Åldrar 1-5 - Utveckling mot 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ystad 2,5% 4,8% 5,8% 8,9% 9,7% 10,7% 11,9% 13,6% 15,6% 17,7%

Riket 2,2% 3,8% 5,3% 6,6% 7,6% 8,0% 8,2% 8,4% 8,3% 8,7%
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Åldrar 6-15 - Utveckling mot 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ystad 4,4% 7,3% 13,2% 12,1% 18,2% 19,7% 26,0% 22,9% 24,4% 24,9%

Riket 2,1% 4,7% 8,0% 10,3% 12,8% 15,0% 17,4% 19,2% 21,6% 22,2%
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Åldrar 16-18 - Utveckling mot 2017
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Yrkesverksamma åldrar
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Grafen visar befolkningsutvecklingen för åldrarna (19-64 år). Denna graf representerar de åldrar då invånare förväntas vara
yrkesverksamma och generera skatteintäkter. Det går att utläsa från diagrammet att kommunens utveckling är förhållandevis
stark i jämförelse med rikssnittet. Antalet invånare i yrkesverksam ålder förväntas öka med ca 9,4 procent vilket kan jämföras
med rikets utveckling på 6,4 procents ökning. Denna utveckling är positiv i sig men kommer också att innebära att
intäktsutvecklingen genom inkomstutjämningen hämmas något i och med att dessa är kommunicerande kärl. I och med att
inkomstutjämningen baseras på 95 procent av medelskattekraften i riket är en förvärvsarbetande invånare en något högre
intäktskälla för kommunen än en andra demografiska grupper.

(Källa: kommunens befolkningsprognos, SCB rapport ”Sveriges framtida befolkning 2017-2060”)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ystad 1,4% 2,8% 3,3% 3,9% 4,3% 5,1% 5,8% 7,2% 8,2% 9,4%

Riket 0,7% 1,4% 2,0% 2,7% 3,4% 4,0% 4,6% 5,3% 5,9% 6,4%
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Åldrar 19-64 - Utveckling mot 2017
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Äldre
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Antalet äldre i kommunen är intill uppdelat i två
grafer; 65 år och uppåt samt 80 år och uppåt. Den
demografiska gruppen 65-79 definieras som ”äldre”
och den andra gruppen brukar benämnas som ”äldre
äldre”. Grupperna i dessa diagram är däremot inte
åldersmässigt separerade utan är överlappande.
Anledningen till valet av indelning är att behovet av
kommunala tjänster skiljer sig markant åt från
åldrarna 65-79 och 80-w. I syfte att genomföra goda
approximationer av kostnadsutvecklingar är dessa
därför intressanta att observera såväl särskilda som
överlappande. ”W” är benämningen för det okända
året en invånare dör.

Utvecklingen av antalet äldre inom kommunen
förväntas öka i en förhållandevis jämn takt med riket.
Antalet äldre förväntas öka med 14,2 procent.
Rikssnittet förväntas uppgå till 13,8 procent år
2027. Utvecklingen för antalet ”äldre äldre” är
jämförbart med riket, ca 43 procent i kommunen i
förhållande till ca 44 procent i riket. Det bör dock
noteras att denna ökning, för såväl kommunen som
riket, är förhållandevis markant. Ökningen har sin
naturliga förklaring i den höga andel födda under
1940-talet. En stor andel av dessa kommer under de
kommande 10 åren att uppnå minst 80 års ålder.

(Källa: kommunens befolkningsprognos, SCB rapport ”Sveriges
framtida befolkning 2017-2060”)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ystad 1,7% 3,8% 5,4% 7,0% 9,4% 10,7% 11,9% 12,6% 13,4% 14,2%

Riket 1,5% 2,8% 4,3% 5,8% 7,2% 8,6% 9,9% 11,2% 12,4% 13,8%
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Åldrar 65-w - Utveckling mot 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ystad 2,8% 5,7% 7,1% 9,4% 13,9% 19,1% 25,7% 31,1% 36,7% 42,7%

Riket 1,8% 4,1% 6,3% 9,1% 13,5% 19,0% 25,5% 32,1% 38,5% 44,3%
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Åldrar 80-w - Utveckling mot 2017
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Särskilt- samt ordinärt boende (hemtjänst)
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I takt med att antalet äldre blir fler i kommunen
kommer också behovet av insatser inom
hemtjänst samt platser på särskilda boenden
att öka. Antalet äldre med behov av insatser i
ordinärt respektive särskilt boende är baserat
på den demografiska utvecklingen samt
nyckeltal för andelen inom respektive
åldersgrupp som har insatser.

Förhållandet mellan antalet brukare med
hemtjänstinsatser alternativt i särskilt boende
och antalet äldre är statiskt över tidsspannet.
Det är svårt att korrekt göra andra antaganden.
Det är troligt att behovet av hemtjänst och
platser på särskilt boende kommer att
senareläggas åldersmässigt allteftersom att vi
blir friskare längre. I denna aspekt ska dock
också vägas in att vi också förväntas leva
längre. Det är ett antagande i analysen att
kostnadsutvecklingen inte kommer att påverkas
nämnvärt av dessa två aspekter.

Antalet äldre (65-w) med behov av hemtjänst-
insatser förväntas öka från 642 i dagsläget till
830 år 2027. Motsvarande förväntas behovet
av platser på särskilt boende förväntas öka från
ca 260 till 350.

(Källa: kommunens befolkningsprognos, Kolada 2016)
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Befolkningsstruktur
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3 - Skatteintäkter och 
utjämningssystem

I följande kapitel redogörs för kommunens huvudsakliga 
intäktskällor. Detta omfattar främst skatteintäkter och de 
statliga bidragssystem vars syfte är att säkerställa att du 
som invånare ska kunna förvänta dig samma grad av 
kommunal service oavsett var i landet du bor. 
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Kommunens huvudsakliga intäktskällor

► Skatteintäkter

► Utjämningssystem

► Inkomstutjämningen (staten betalar) Staten garanterar 115 procent 
av den genomsnittliga skattekraften – Ystads kommun uppgick 2017 
till 96,8 procent av rikets skattekraft. 

► Kostnadsutjämningen / Standardkostnaden (kommunerna 
omfördelar) – Kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten 
bedrevs till en genomsnittlig kostnadsnivå, hänsyn tagen till de egna 
strukturella faktorerna. Ystad betalade 2017 2026 kr/inv.

► LSS (kommunerna omfördelar) – Ystad betalade 2017 ca 16 mnkr.

► Regleringspost – Intäkt eller kostnad beroende på utfallet av 
utjämningssystemen i förhållande till den budgeterade nivån. 

► Intäkter från avgifter ingår som del av nettokostnader i analysen av 
anledningen att avgiftsintäkter vanligtvis inte täcker kommunens 
samtliga kostnader för tjänsten den avser. 

20 juni 2018 Ystads kommun - långsiktig ekonomisk planering
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Antaganden för skatteunderlagsutvecklingen

► Beräkningen av kommunens skatteunderlagsutveckling grundar sig på SKL:s prognos. Av SKL:s
cirkulär 18:18 framgår att prognosen förändrats något sedan cirkulär 18:5. Utvecklingstakten
förväntas vara något högre än tidigare befarat, främst för 2018.

► Av skatteunderlagsprognosen framgår att tillväxttakten kommer att avta under 2018 och fram till
2020 allteftersom att högkonjunkturen stagnerar. Utfallet för 2021 förväntas enligt SKL vara den
konjunkturslösa långsiktiga utvecklingen därefter.

► Skatteunderlagsutvecklingen förutsätter att rikets befolkning utvecklas i den takt som
prognostiseras av SCB. I syfte att tillämpa SKL:s skatteunderlagsprognos för Ystads kommun, som
förväntar sig en högre utvecklingstakt än riket som helhet har vi för analysen brutit ut riks-
utvecklingens påverkan på SKL:s prognos. Därefter har vi applicerat Ystads kommuns förväntade
befolkningseffekt. Metoden har validerats av SKL. På grund av att kommunen förväntas öka över
perioden påverkar detta också skatteunderlagsutvecklingen i hög utsträckning. Se tabell nedan.
Ökningstakten är förhållandevis hög fram till och med 2019. Därefter förhåller sig denna
förhållandevis jämnt med riket om än fortfarande högre.

20 juni 2018 Ystads kommun - långsiktig ekonomisk planering

2017 2018 2019 2020 2021-

SKL cirkulär 18:18, april 4,5% 3,8% 3,2% 3,1% 3,7%

SKL cirkulär 18:5, februari 4,5% 3,3% 3,2% 3,1% 3,6%

2017 2018 2019 2020 2021

Skatteunderlagsprognos exkl. demografisk effekt 3,7% 3,1% 2,5% 2,4% 3,0%

Skatteunderlagsprognos med Ystads prognos 5,4% 4,7% 3,9% 3,0% 3,7%
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Skatteintäktsutveckling 2018 - 2027

20 juni 2018 Ystads kommun - långsiktig ekonomisk planering

Skatteintäkterna beräknas mot bakgrund av den
demografiska utvecklingen att uppgå till 1332
mnkr. Detta är något högre än SKL:s
(demografiskt ojusterade) bedömning som uppgår
till ca 1301 mnkr.

Den demografiska utvecklingen baseras på
åldrarna 19-w. Åldersintervallet är baserat på de
inkomst-grundande åldrarna för förvärvsarbete,
pensioner, sjuklöneersättning mm.

Beräkningen av skatteutvecklingen baseras på
befolkningsutvecklingen samt SKL:s prognos för
skatteunderlagsutveckling.

Skatteintäktsutvecklingen spelar också roll för
inkomstutjämningssystemet. Om kommunens
intäkter ökar i en högre utsträckning per capita
påverkar detta intäktsutvecklingen från inkomst-
utjämningssystemet negativt.

Genomsnittligen antas kommunens skatteintäkter
öka med 3,9 procent årligen fram till 2027.
Ackumulerat förväntas skatteintäkterna öka med
46 procent över denna period.

Kommunens skatteintäkter förväntas över
perioden öka med 525 miljoner kronor.
Skatteintäkterna förväntas 2027 uppgå till 1 857
miljoner kronor.

(källa: SKL Cirkulär 18:18, årsredovisning 2017 samt
kommunens befolkningsprognos)
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Inkomstutjämning 2018 - 2027

20 juni 2018 Ystads kommun - långsiktig ekonomisk planering

Inkomstutjämningen garanterar Sveriges
kommuner ett skatteunderlag motsvarande 115
procent av medelskattekraften i riket. Det vill
säga att staten kompenserar för mellanskillnaden
mellan kommunens skattekraft och 115 procent
av den genomsnittliga skattekraften för samtliga
svenska kommuner. Kompensationen baseras på
95 procent av den genomsnittliga skattesatsen i
riket. Skattekraften i Ystad uppgick 2017 till 96,8
procent av rikssnittet.

Beräkningen av inkomstutjämningen följer SCB:s
beräkningsgrund för fastställandet av inkomst-
utjämningen.

Till grund för beräkningen av inkomstutjämningen
tas hänsyn till kommunens demografiska
utjämning, skattekraft, utveckling av medel-
skattekraften enligt SKL:s prognoser samt länsvis
skattesats.

Enligt framskrivningen beräknas inkomst-
utjämningen för 2018 uppgå till ca 240 mnkr.
Detta är något högre än SKL:s bedömning och
förväntas vara så också långsiktigt. Detta beror
med största sannolikhet på att SKL:s beräkningar
grundar sig på rikets befolkningsmässiga
utveckling. Ystad förväntar sig en högre
demografisk utvecklingstakt än rikssnittet. 2027
beräknas intäkterna från inkomstutjämningen
uppgå till 338 mnkr.

(Källa: kommunens antagna befolkningsprognos, SCB rapport
”Sveriges framtida befolkning 2017-2060”, SKL cirkulär
18:18)
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Kostnadsutjämning 2018 - 2030

20 juni 2018 Ystads kommun - långsiktig ekonomisk planering

Kostnadsutjämnings syfte är att utjämna skillnader i kommuners förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. Kommuner
med en gynnsam befolkningsstruktur betalar en kostnadsutjämningsavgift och vice versa. Kostnadsutjämningen är således ett
nollsummespel. Underlaget för analysen bygger på den demografiska framskrivningen i kommunen och riket samt den beräknade
standardkostnaden. Beräkningen av kostnadsutjämningsavgiften är approximerad genom en underbyggd beräkningsmodell
baserad de demografiska förändringarna, huvudsakligen inom skola och äldreomsorg. Resterande kostnader (individ och
familjeomsorg mm) är beräknade utifrån ett statiskt kostnadsförhållande till riket då det är svårt att bedöma hur dessa förändras.

Kommunen beräknas 2018 betala ca 61,5 mkr i kostnadsutjämningsavgift. Denna avgift kommer att minska till ca 50 mnkr 2024
för att sedan öka igen. År 2027 förväntas avgiften uppgå till ca 63 mnkr. Detta beror på att kommunens demografiska
sammansättning inledningsvis utvecklas mindre gynnsamt i förhållande till riket för att sedan uppvisa det omvända förhållandet.

(Källa: kommunens befolkningsprognos, SCB rapport ”Sveriges framtida befolkning 2017-2060”, SKL cirkulär 18:5)
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LSS-utjämning 2018 - 2027
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LSS-utjämningssystemet fungerar i det stora
hela på samma sätt som kostnadsutjämnings-
systemet. Båda systemen är nollsummespel.
Det finns lika mycket nettoinbetalt som
nettomottaget av utjämningen. Den stora
skillnaden mot kostnadsutjämningen är, något
förenklat, att LSS-utjämningen inte baseras på
en opåverkbar standardkostnad utan på de
faktiska kostnaderna för utförandet av LSS-
insatser i förhållande till antalet vårdtagare.
Detta innebär att kostnader och intäkter inom
ramen för LSS-utjämningen är svår att
förutsäga. Kostnader för LSS-insatser kan
förändras förhållandevis hastigt vilket också
synliggörs vid studier bakåt i tiden.

Det är av denna anledning svårt att genomföra
långsiktiga prognoser av LSS-utjämningen. I
diagrammet förväntas kostnaderna för LSS-
utjämningen öka med ca 1 procent årligen.
Detta i enlighet med SKL:s metod.

Kommunen är inbetalare till LSS-utjämnings-
systemet. 2018 beräknas kommunen betala ca
13,6 mnkr. Avgiften förväntas först minska
under 2019 för att sedan öka fram till 2027 till
13,9 mnkr. Detta är dock, av ovan nämnd
anledning, en osäker utveckling.

(Källa: SKL cirkulär 18:18)
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Regleringsposten
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Syftet med regleringsposten är att säkerställa
att riksdagens budgeterade nivå på
utjämningssystemen uppnås. Regleringsposten
kan innebära såväl en kostnad som en intäkt för
kommunerna beroende på hur stort utfallet av
statens kostnader i förhållande till budget blir.
Bidraget alternativt kostnaden beräknas genom
att dividera över-/underskottet av budgeten
med antalet invånare i Sverige. Respektive
kommun får sedan ett bidrag alternativt en
kostnad baserat på antalet invånare i
kommunen.

Regleringsposten kommer att innebära ett
bidrag de kommande åren. Riksdagen har
beslutat att successivt höja anslagen till
utjämningssystemen. Bakgrunden är att de så
kallade välfärdsmiljarderna nu är en permanent
satsning. Denna kommer att fasas in i
utjämningssystemet där den kommer att få
effekt på regleringsposten. Siffrorna i
diagrammet bygger på SKL:s uppskattningar
fram till och med 2021, därefter är ökningen
uppskattad mot Ystads förväntade
demografiska utveckling. Samtidigt som
ersättningarna för välfärdsmiljarderna kommer
att fasas in kommer också ersättningar för
exempelvis mottagandeverksamhet att minska.

Kommunens intäkter förväntas öka till ca 22
mnkr 2020 för att sedan minska till 20,3 mnkr
2021. Därefter ökar den i en någorlunda jämn
takt mot bakgrund av tidigare nämnd anledning.

(Källa: SKL cirkulär 18:18)

Det finns en osäkerhetsfaktor i denna beräkning. I och med att reglerings-
posten har som syfte att reglera ett förväntat över-/underskott i
utjämningssystemen kommer dessa intäkter påverkas av statens beslut om
tillskott till systemet. Om staten beslutar att inte inflationsjustera bidragen
kommer detta ge en effekt på regleringsposten.
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Resultat av utjämningssystem 
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Resultatet för utjämningssystemen illustreras i
diagrammet till höger. Detta omfattar intäkterna
från inkomstutjämningssystemet, kostnads-
utjämningssystemet, LSS-utjämningssystemet
samt regleringsbidraget.

Utöver dessa tre utjämningssystem kan
kommuner ges strukturbidrag. Detta omfattar
ersättning för näringslivs- och sysselsättnings-
åtgärder samt ersättning för ett svagt
befolkningsunderlag. 94 kommuner ges
strukturbidrag. Långsiktigt förväntas Ystads
kommun inte erhålla strukturbidrag.

Sammantaget förväntas intäkterna från
utjämningssystemen uppgå till ca 169 mnkr
under 2018. Dessa intäkter förväntas öka fram
till 2027 med ca 113 miljoner kronor. Den höga
ökningstakten mellan 2018 och 2019 beror på
att intäkterna i regleringsposten ökar markant
mellan dessa år. Detta kommer dock också att
medföra minskade intäkter för mottagande-
verksamheten allteftersom att välfärds-
miljarderna fasas in till utjämningssystemet

Totalt sett förväntas intäkterna öka med ca 67
procent.

(Källa: kommunens antagna befolkningsprognos, SCB
rapport ”Sveriges framtida befolkning 2017-2060”, SKL
cirkulär 18:18)
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4 – Kostnadsutveckling

I följande kapitel redogörs för kostnadsutvecklingarna för 
kommunen. Analysen fokuserar på kommunens betydande 
kostnadsmassor som kan kopplas till den demografiska 
utvecklingen eller på annat sätt kan förväntas agera 
förutsägbart baserat på antaganden om kommunens 
ekonomiska utveckling. 
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Antaganden för kostnadsutveckling

► Kostnadsutvecklingarna tar avstamp i beräkningar för kostnad baserat på kostnaden per person för en
demografisk ålderskategori alternativt kostnad per brukare/elev/barn/bidragstagare. Kostnaderna är baserade
på den senast redovisade datan i respektive databas. Som äldst är kostnadsberäkningen baserad på siffror
från 2016 (skolår 2016/17) sedermera uppräknat i 2018 års förväntade värde. Orsaken till att välja siffror
baserade på demografisk grupp alternativt per brukare/elev/barn/bidragstagare är att den förväntade
demografiska utvecklingen utgör den viktigaste förklarande variabeln för kostnadsutvecklingen.

► Beräkningarna av pensionskostnader och avskrivningarna bygger på kostnadsberäkningar av KPA som
förvaltar kommunens pensionsåtaganden. Denna kostnadsutveckling är dock exkluderad från den totala
sammanställningen av data då detta fördelas ut i verksamheternas kostnadsmassa genom ett PO-pålägg.
Utvecklingen är med i kostnadsanalysen för att åskådliggöra utvecklingen.

► Kommuners kostnader utgörs till största del av personalkostnader. Av denna anledning baseras
kostnadsuppräkningen på arbetskraftskostnadsutvecklingen enligt SKL:s cirkulär 18:18, pris för kommunal
verksamhet (PKV). SKL inkluderar också prisindex för övriga kostnader i PKV. Det finns dock här effekter som
måste tas hänsyn till för analysen. Kostnadsökningarna för övriga kostnader inkluderar demografiska effekter
för riket. Vi beräknar därför att övriga kostnader kommer att öka med 2 procent för att kompensera för att vi
baserar kostnadsuppräkningen på pris per brukare/elev/barn/bidragstagare och kommunens demografiska
utveckling. Vår beräkningsgrund baseras på samma förhållande som SKL:s analys mellan
arbetskraftskostnaders respektive övrig förbruknings påverkansgrad på PKV-indexet. På samma sätt som för
intäktsutvecklingarna utgörs 2021 års värde av den förväntade konjunkturslösa utvecklingen vilken utgör
beräkningsgrund fram till 2027.

20 juni 2018 Ystads kommun - långsiktig ekonomisk planering

2017 2018 2019 2020 2021-

Arbetskraftskostnadsutveckling 3,6% 3,1% 2,9% 3,5% 3,5%

Prisindex för kommunal verksamhet SKL 3,4% 2,8% 2,7% 3,2% 3,2%

Beräkningsgrund för analysen 3,4% 2,7% 2,6% 3,0% 3,0%
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Kostnadsutveckling ordinärt boende 

Kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen i
ordinärt boende är baserad på kommunens
demografiska prognos av antal medborgare i
kommunen över 65 år. I beräkningen är
kostnaden för äldreomsorg (vilket servicen
främst avser) i ordinärt boende beaktat för såväl
den demografiska gruppen 65-79 som 80-w.
Detta genom beräkning av den genomsnittliga
kostnaden per brukare med insatser i ordinärt
boende i förhållande till det förväntade antalet
äldre som kommer att vara i behov av insatser
för respektive åldersgrupp. Statistiken är
inhämtad genom nyckeltal i databasen Kolada.

2,8 procent av invånarna mellan 65-79 år och
22,3 procent av invånarna över 80 förväntas
vara i behov av insatser i ordinärt boende.
Kostnaden per genomsnittlig brukare uppgick
2016 till ca 221 tkr.

Den förväntade kostnadsutvecklingen i
kombination med att antalet äldre förväntas öka
utgör kostnadsökningarna. Kostnaderna för
omsorgen inom ordinärt boende förväntas 2018
uppgå till 150 mnkr. Detta förväntas över
tidsspannet öka med 102 mnkr och uppgå till
252 mnkr år 2027. Kostnaderna förväntas öka
med ca 76 procent.

(Källa: Kolada samt kommunens befolkningsprognos)
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Kostnadsutveckling särskilt boende 

Kostnaderna för särskilt boende är beräknade på
motsvarande sätt som de för ordinärt boende.
Genom kostnaden per genomsnittlig brukare i
särskilt boende i förhållande till antalet invånare
över 65 år. Kostnaden per brukare på särskilt
boende uppgick 2016 till 825 905 kronor.
Beräkningen baseras därtill på andelen 65-79
(0,9 %) respektive 80-w (10 %) med beviljade
insatser i särskilt boende.

Kommunens kostnader för äldreomsorg i särskilt
boende förväntas öka kraftigt fram till 2027. Den
huvudsakliga orsaken är att antalet invånare över
80 år förväntas öka i en förhållandevis hög takt.
Kommunens kostnader uppskattas uppgå till ca
233 mnkr 2018 och öka med 165 mnkr fram till
och med 2027. Kostnaderna beräknas då uppgå
till 398 mnkr. Kostnaderna förväntas öka med ca
80 procent.

I och med att insatser i särskilt boende är
beroende av lokaler är det sannolikt att
kostnaderna kommer att öka i språng i och med
att nya lokaler bär högre hyreskostnader än äldre.
Detta är inte beaktat i analysen då kostnaderna
bygger på brukarkostnad i förhållande till
demografi.

(Källa: Kolada samt kommunens befolkningsprognos)
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Kostnadsutveckling LSS och SFB 

Kostnadsutvecklingen för insatser för LSS och
SFB (insatser i enlighet med socialförsäkrings-
balken) utgår från Koladas mått per invånare.
Detta ligger till grund för beräkningen av
kostnadsframskrivningen. Totalkostnaderna för
LSS och SFB är därefter beräknad mot bakgrund
av kostnadsuppräkningen samt kommunens totala
befolkningsutveckling. Den demografiska
framskrivningen är baserad på kommunens total-
befolkning av anledningen att dessa kostnader
inte kan härledas till en enskild demografisk
grupp.

Utifrån den demografiska utvecklingen inom
kommunen samt kostnadsökningstakten förväntas
kostnaderna för LSS och SFB öka från 169 mnkr
år 2018 till 242 mnkr 2027. Kostnaderna
beräknas således öka med 73 mnkr.

Kostnaderna beräknas öka med ca 50 procent.

(Källa: Kommunens befolkningsprognos samt Kolada)
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Kostnadsutveckling individ och familjeomsorg

Kostnadsutvecklingen för individ- och
familjeomsorgen utgår från data inhämtad från
Kolada-databasen som kostnad per invånare i
kommunen (2 345 kr år 2016). Därtill beräknas
kostnadsutvecklingen på den totala befolknings-
utvecklingen i kommunen. Detta av samma
anledning som för insatser enligt LSS och SFB, att
kostnaderna inte kan härledas till en enskild
demografisk grupp.

Utifrån den demografiska utvecklingen inom
kommunen samt kostnadsökningstakten förväntas
kostnaderna för individ- och familjeomsorgen öka
från 76 mnkr till 108 mnkr 2027. Detta är en
kostnadsökning på ca 32 mnkr.

Den totala kostnadsökningen uppgår till ca 50
procent.

(Källa: Kolada samt kommunens befolkningsprognos)
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Kostnadsutveckling Förskola (ålder 1-5 år)

Enligt den demografiska prognosen kommer
antalet barn i förskoleåldrar kontinuerligt att öka
fram till 2027. Detta reflekteras också i
kostnadsutvecklingen.

Beräkningen av kostnadsutvecklingen inom
förskola baseras på utdrag från Skolverkets
kommunblad samt kommunens
befolkningsprognos. Kostnaden per elev inom
förskolan uppgick 2016 till 139 500 kronor. För
demografin har hänsyn tagits till att 87 procent av
kommunens invånare mellan 1-5 år gamla går i
förskola.

2018 förväntas kostnaderna för kommunens
förskoleverksamhet att uppgå till ca 172 mnkr.
Dessa kostnader förväntas öka med ca 87 mnkr
fram till och med 2027. Kostnaderna kan då
förväntas uppgå till ca 259 mnkr.

Kostnaderna förväntas öka med ca 57 procent.

(Källa: ”SIRIS - Skolverket” samt kommunens befolknings-
prognos)
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Kostnadsutveckling Förskoleklass (ålder 6 år)

Beräkningen grundar sig på kostnaden per elev i
förskoleklass enligt Skolverkets kommunblad.
Kostnaden uppgick till 45 400 kronor per elev
2016.

Antalet barn i kommunen i sex års ålder förväntas
enligt kommunens befolkningsprognos
kontinuerligt att öka under perioden med
undantag för 2023 då det minskar mot föregående
år. Detta är orsaken till minskningen under detta
år. Orsaken till att kurvan är förhållandevis ojämn
är att kostnaderna är direkt kopplade till en ett-
årskull och är således lätt påverkbar av variationer
mellan år.

2018 förväntas kostnaderna uppgå till 15 mnkr.
2027 förväntas dessa kostnader ha ökat med 8
mnkr till 23 mnkr.

Kostnaderna för förskoleklass förväntas öka med
ca 64 procent fram till 2027.

(Källa: ”SIRIS - Skolverket” samt kommunens befolknings-
prognos)
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Kostnadsutveckling Grundskola (ålder 7-15 år)

Beräkningen av kostnader inom grundskolan utgår
från kostnaden per elev enligt Skolverkets databas
SIRIS. Kostnaden för en elev i grundskolan
uppgick 2016 till 92 600 kronor. Det har inte
gjorts en indelning i kostnader för låg-, mellan-
respektive högstadium.

Utvecklingen inom grundskoleåldrarna förväntas
öka i förhållandevis hög takt fram till 2021 för att
sedan avta något de nästkommande tre åren.
Underlaget förväntas dock öka kontinuerligt över
hela perioden.

Kostnaderna 2018 förväntas uppgå till ca 283
mnkr och öka fram till 2027 med ca 137 mnkr till
420 mnkr.

Kostnaderna förväntas totalt öka med ca 56
procent.

(Källa: ”SIRIS - Skolverket” samt kommunens befolknings-
prognos)
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Kostnadsutveckling Gymnasieskola (ålder 16-
18 år)

Enligt kommunens prognos för antalet 16-18-
åringar förväntas antalet elever öka med ca 25
procent fram till 2027. I och med att det inte
finns tillräcklig kostnadsdata för denna
åldersgrupp hos Skolverken har för
kostnadsberäkningen den demografiska gruppen
16-19 använts. Motsvarande Koladas indelning
sett till kostnad per 16-19 åring. Kostnader för
gymnasieskola grundar sig inte enbart på
kommunens kostnader utan även för kostnader
som kommunen betalar i interkommunal
ersättning och skolpeng. Kommunen har således
inte helt och hållet kontroll över hur kostnaderna
kommer att utvecklas över tid.

Kostnaderna för gymnasieskolan förväntas 2018
uppgå till 149 mnkr. Dessa förväntas öka med ca
85 mnkr till 234 mnkr år 2027.

Kostnaderna förväntas öka med nästan 70
procent mellan 2018 och 2027.

(Källa: ”SIRIS - Skolverket” samt kommunens befolknings-
prognos)
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Utveckling pensionskostnader

I den nuvarande kommunala redovisningslagen
tillämpas en s.k. blandmodell vilket innebär att
kommunens totala pensionsförpliktelse hanteras
dels som en skuld/avsättningen i balansräkningen,
men även som en avsättning, d.v.s. utanför
balansräkningen. Detta innebär att de årliga
pensionsutbetalningarna till viss del möter en
sedan tidigare uppbokad skuld, men till ganska
stor del blir utbetalningen en kostnad.

Kommunens årliga pensionskostnader består
framförallt av utbetalningar avseende
ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade innan
1998), årets skuldförändring, finansiella
kostnader samt särskild löneskatt.

Kommunen inhämtar årligen underlag för
pensionsskulden från KPA-pension. Detta
underlag specificerar pensionsskulden för aktuellt
år, men även långsiktiga analyser som sträcker
sig fram till 2056. Utifrån detta underlag är
statistik inhämtat för de förväntade pensions-
kostnaderna.

(Källa: KPA-pension långsiktig prognos)
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Avskrivningar
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Beräkningen av avskrivningar är genomförd
genom att beräkna en trendlinje baserad på
årsredovisning 2016 och 2017 samt budget med
plan för 2018-20. I diagrammet visas detta som
de gula punkterna. Den streckade linjen utgör det
linjära förhållandet mellan kostnaderna för
avskrivningarna. Funktionen för beräkningen av
kostnadsutvecklingen är inkluderad i diagrammet.

Baserat på denna linje har vi byggt antagande om
utvecklingstakt för avskrivningarna. Antagandet
bygger indirekt på en jämn utveckling av
investeringsbudgeten. En höjd eller sänkt
ambitionsnivå för investeringsbudget kommer
påverka utfallet av framskrivningen av
avskrivningarna. Avskrivningarna förväntas uppgå
till 150 mnkr 2018 och öka till 275 mnkr år 2027.

Ökningen beräknas uppgå till ca 87 procent.

(Källa: Budget 2018 samt årsredovisning för 2016 och 2017)
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5 – Resultat av analys

Följande kapitel redogörs samtliga intäkter och kostnader 
samt samtliga värden som är beräknade inom ramen för 
analysen. 
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Intäktsmassa
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Grafen visar intäktsmassorna för kommunen.
Det framgår i diagrammet hur stor andelen
skatteintäkter utgör av de totala intäkterna (det
gula fältet). Skatteintäkterna utgör ca 80
procent av de totala intäkterna. Den näst
största intäktskällan för kommunen kommer
från inkomstutjämningssystemet, ca 14 procent
av de totala intäkterna.

Resterande variabler utgör en förhållandevis
liten del av den totala intäktsmassan. Dessa
består av intäkter från kostnadsutjämning, LSS-
utjämning, regleringsposten, flykting-
ersättningar, den kommunala fastighets-
avgiften, exploateringsintäkter samt
finansnettointäkter. Dessa övriga intäkter utgör
ca 6 procent av intäkterna.

Intäkterna förväntas totalt sett öka med ca 46
procent fram till 2027. Genomsnittligen ökar
kostnaderna med ca 3,9 procent årligen.

I sammanställningen av intäktssidan inkluderar
vi poster som är potentiella intäktskällor. Denna
sammanställning inkluderar därför också poster
som är negativa eller går från att vara positiva
till negativa.
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Kostnadsmassa
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Grafen visar utvecklingen av den sammansatta
kostnadsmassan mellan 2018 och 2027. Värdena
baseras på kostnadsutvecklingen i tidigare blad.

De två nedersta fälten visar kostnader tillhörande
äldreomsorgen; särskilt boende och ordinärt
boende (hemtjänst). Därefter kommer insatser
enligt LSS samt individ och familjeomsorg. De fyra
efterföljande fälten utgörs av
verksamhetsområde; förskola, förskoleklass,
grundskola och gymnasieskola. Därefter följer
avskrivningar, pensionskostnader samt övriga
kostnader.

Posten övriga kostnader är beräknad utifrån SKL:s
utvecklingsantagande för kostnader inom
kommunal verksamhet; PKV-index. Det är svårt
att göra djupare antaganden för utvecklingen av
de övriga kostnaderna än så. Anledningen till att
använda PKV-indexet är att det inte är möjligt att
koppla dessa kostnader till en specifik demografisk
grupp. Likaså utgörs de övriga kostnaderna av
sådana stödfunktioner som inte kan förväntas
vara lika känsliga för demografiska förändringar
som de specificerade kostnadsgrupperna i kapitel
fyra.

Kostnaderna förväntas totalt sett öka med ca 64 
procent fram till 2027. Genomsnittligen ökar 
kostnaderna med ca 5,1 procent årligen. 
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Intäkts- och kostnadsutveckling
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I diagrammet ovan är de totala intäkterna och kostnaderna samlade. Den gula linjen representerar intäkterna och den röda linjen
kostnaderna. Det framgår av diagrammet att kostnaderna utvecklas i en högre takt än intäkterna. 2027 beräknas intäkterna
uppgå till ca 2 172 mnkr och kostnaderna uppgå till 2 391 mnkr. Således beräknas kommunens underskott uppgå till ca 219
mnkr. Kostnaderna beräknas överstiga intäkterna redan 2020. Kommunens resultat beräknas då uppgå till ca -27 mnkr. I
nästkommande sida är resultatutvecklingen sammanställd för samtliga år. Denna visar att kommunens resultat kan antas vara
förhållandevis jämnt mellan 2018 och 2019 för att sedermera minska för varje år i förhållandevis hög takt.
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Resultatutveckling
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Det framgår av analysen att det förväntade resultatet är negativt redan 2020. Enligt kommunens budget med plan för 2018-
2021 framgår att resultatet förväntas vara positivt samtliga år. Det framgår av intervju att detta beror på att kommunstyrelsen
har beräknat att löneutvecklingstakten kommer att vara lägre än SKL:s bedömning för riket som helhet. Detta är en indirekt
effektivisering som inkluderats i kommunens budget. Det bör också påpekas i detta avseende att analysen är att beaktas som
långsiktiga trender som inte beaktar möjliga effektiviseringar.
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Sammanfattande tabell
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Nedanstående tabell sammanfattar de intäkter och kostnader (mnkr) som vi har bedömt är väsentliga för kommunens långsiktiga
ekonomiska planering. Utifrån dessa tabeller konstateras det att underskott uppstår 2020.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Skatteintäkter 1332 1383 1424 1476 1526 1585 1643 1714 1784 1857

Inkomstutjämning 239 249 258 268 279 290 301 313 325 338

Kostnadsutjämning -62 -62 -58 -58 -53 -54 -50 -57 -60 -63

LSS-utjämning -14 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14

Regleringspost 5 14 22 20 21 21 21 21 21 22

Flyktingersättningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kommunal fastighetsavgift 65 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Slutavräkning -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utdelning från bolag 22 10 8 8 8 8 8 8 8 8

Finansnetto -9 -30 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42

TOTALA INTÄKTER 1569 1617 1666 1726 1792 1861 1935 2011 2090 2172

Äldreomsorg - ordinärt boende 150 158 165 173 185 196 210 223 237 252

Äldreomsorg - särskilt boende 233 246 257 269 287 307 330 351 374 398

Insatser LSS och SFB 169 176 183 191 199 207 215 224 233 242

Individ- och familjeomsorg 76 79 82 86 89 93 96 100 104 108

Skola - Förskola 172 180 190 199 208 220 232 243 251 259

Skola - Förskoleklass 15 16 16 18 19 18 20 21 23 23

Skola - Grundskola 283 297 310 326 338 354 367 384 400 420

Skola - Gymnasium 149 159 168 176 189 199 208 221 226 234

Avskrivningar 147 150 178 195 208 222 235 248 262 275

Pensionskostnader 95 105 111 109 112 116 119 123 126 130

Övriga kostnader 136 140 144 149 154 158 164 169 174 180

TOTALT KOSTNADER 1530 1601 1693 1781 1876 1975 2077 2184 2283 2391

Resultat 39 17 -27 -55 -84 -113 -142 -173 -193 -219

Intäktsutvecklingstakt per år 3,1% 3,0% 3,6% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

Kostnadsutvecklingstakt per år 4,6% 5,8% 5,2% 5,3% 5,3% 5,2% 5,1% 4,5% 4,8%

Ack. Intäktsutvecklingstakt 8,7% 11,9% 16,0% 20,4% 25,1% 30,0% 35,1% 40,4% 46,0%

Ack. kostnadsutvecklingstakt 9,7% 16,0% 22,0% 28,5% 35,3% 42,3% 49,6% 56,4% 63,8%



6 – Slutsatser

Följande kapitel redogör för vilka slutsatser som går att 
dra av analysen. Detta baserat på kommunfullmäktiges 
målsättningar enligt budget för 2018. 
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Anpassningskrav för att uppnå överskottsmål 
på 1 % 2018

20 juni 2018

För att kommunen ska nå målsättningen om 1 procents överskott av intäkterna från skatter och generella bidrag under perioden
krävs anpassningar med procentsatserna i diagrammet ovan. 0 procent i diagrammet är justerat för att representera 1 procents
överskott. Alltså, vid 0 procent i diagrammet har kommunen uppnått resultatmålsättningen. Anpassningskravet förutsätter
oförändrad skattesats i förhållande till den prognosticerade kostnadsutvecklingen. Scenariot påvisar att kommunen kommer stå
inför ett behov av anpassningar i form av sänkta kostnader alternativt höjda intäkter troligtvis redan 2020 för att uppnå
fullmäktiges målsättning. Totalt sett kommer kommunen att behöva genomföra anpassningar på 10 procent fram till 2027 i syfte
att klara fullmäktiges målsättningar. Genomsnittligen krävs anpassningar på 1 procent årligen för att uppnå målsättningen.

Ystads kommun - långsiktig ekonomisk planering

Inklusive 1% 
överskottsmål

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Anpassningskrav enligt KF:s mål 0,99% 0,02% -2,62% -4,08% -5,45% -6,68% -7,78% -8,83% -9,36% -10,06%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%



Page 44

Gap-analys med avseende på skattesats för att 
klara målsättningar

20 juni 2018

Diagrammet ovan visar gap-analysen baserat på kommunens skattesats. I dagsläget är kommunens skattesats 20,51 kr. I syfte att
uppnå målsättningen om en procents överskott krävs att kommunen höjer skattesatsen med motsvarande värden enligt
diagrammet baserat på kommunens förväntade intäktsökning. Denna visar att skattesatsen skulle behövas höjas med 2,66 kronor
fram till och med 2027 i syfte att inrymma kostnadsutvecklingen.
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Självfinansierat investerings-utrymme givet 
att resultatmålet uppnås
Investeringsutrymmet givet att kommunen
uppnår målsättningen om 1 procents överskott av
skatteintäkter, åskådliggörs till höger i
diagrammet.

Investeringsutrymmet är beräknat som
överskottet adderat med avskrivnings-
kostnaderna. Avskrivningar påverkar resultatet
men inte likviditeten. Investeringsutrymmet
förutsätter att kommunen når resultatmålet
enligt budget. Beloppen förutsätter också att inga
amorteringar görs.

I genomsnitt kommer kommunen att kunna
investera 231 mnkr per år över perioden med
resultatkravet enligt budget 2018. Totalt sett
finns ett investeringsutrymme på ca 2,3 miljarder
kronor fram till 2027.

För investeringar utöver denna ram krävs
upplåning.
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Svar på revisionsfrågor
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Frågor Svar

Har kommunen definierat 
vad god ekonomisk 
hushållning innebär i Ystads 
kommun?

Ja. Enligt budget för 2018 framgår att kommunens tre målsättningar för god ekonomisk hushållning; årets
resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna, kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än 
skatteintäkter och statsbidrag, samt att det egna kapitalet ska inflationssäkras. När huvuddelen av 
målsättningarna är uppnådda så uppnås också god ekonomisk hushållning enligt kommunens definition. 

Finns adekvata riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning?

Delvis. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning (2013-05-13). Det framgår 
av målsättningarna att det egna kapitalet ska inflationssäkras. I detta avseende används måttet för KPIF. 
Detta mål är inte direkt sammanlänkat med den första målsättningen att resultatet ska uppgå till minst 1 
procent av skatteintäkter (vilket inkluderar generella statsbidrag) utan avser kommunens kapital. Det finns 
dock en inneboende motsättning då kapitalet påverkas av resultatet. KPIF uppgick i maj 2018 till 1,9 
procent (SCB 2018-05-09). För att kapitalet ska inflationssäkras är det också fördelaktigt att 
resultatmålsättningen är samstämmig med riksbanksmålet på 2 procent. 

Har kommunen tillförlitliga 
metoder för att genomföra 
prognoser med tillräcklig 
kvalitet?

Delvis. Kommunen har anlitat en extern firma, KAAB, för att genomföra demografiska prognoser som lyfter 
in faktorer gällande nybyggnation och andra faktorer som ej beaktas av SCB. KPA lämnar bedömningar 
avseende pensionsutvecklingar. Kommunen beställer därtill också material av SKL för beräkning av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. I budget beaktas nästkommande budgetår med plan för år 2-4. 
Kommunstyrelsen gör inga långsiktiga bedömningar av den ekonomiska utvecklingen utöver detta. 

Säkerställer 
budgetprocessen att 
långsiktiga 
volymförändringar beaktas? 

Delvis. Den externt genomförda demografiska prognosen är kommunövergripande. Denna ligger i sig inte 
tillgrund för förändringar i budget utan utgör underlag för varje nämnds budgetäskande. Budget beräknas 
inte baserat per invånare utan på det bedömda behovet av verksamheternas omfattning. Det framförs vid 
intervju att detta istället är föremål för den politiska styrningen. 

Finns en tillräcklig 
omvärldsbevakning för att 
upptäcka och agera utifrån 
externa händelser eller 
trender som påverkar den 
långsiktiga ekonomiska 
planeringen?

Ja. Omvärldsbevakningen grundar sig delvis på den införskaffade demografiska analysen, SKL:s material 
samt pensionskostnadsutvecklingen. Som del av budgetupptakten bjuder kommunstyrelsen in gäster som 
delger sin syn på förändringar i omvärlden. Av intervju framkommer att representanter från SKL och 
Nordea bjöds in vid senaste tillfället. Likaså deltar en representant för varje nämnd vid detta tillfälle för att 
ge sin syn på omvärldsförändringar inom respektive verksamhetsområde. Fyra gånger årligen träffas 
samtliga förvaltningschefer, förvaltningsekonomer samt bolagens VD:ar på finansråd. Kommunen har på 
ett flertal verksamhetsmässiga plan samverkan inom SÖSK-samverkan. Därtill deltar ekonomichef vid 
kommunförbundet Skånes evenemang och forum. 
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Rekommendationer av granskningen

Utifrån iakttagelserna i rapporten rekommenderar vi kommunstyrelsen:

► Att stärka möjligheten till kontinuerlig analys av den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen inom kommunen.

► 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.
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