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Svar på granskning av kommunens långsiktiga ekonomiska 
planering

Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till revisionen i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna mottog svar 1 november 2018. En av revisorernas rekommendationer var 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.
Revisorerna önskar ett förtydligande av svaret på denna punkt: Planerar kommunen ändra 
målet för årets resultat, som procentandel av skatteintäkterna, så att det överensstämmer med 
Riksbankens inflationsmål?

Svar till Revisionen             
Ursprungsfrågeställningen skiljer sig från det av revisorerna begärda förtydligande svaret. 
Ursprungsfrågeställningen gällde huruvida en procent av skatteintäkterna är förenlig med 
inflationssäkring av eget kapital, detta givet Riksbankens mål. Svaret var vid detta tillfälle att 
de finansiella målen inte var förenliga och översyn skulle göras. I budgetförslaget från 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna för 2019-2022 fanns ett förslag om att 
inflationssäkringen av det egna kapitalet utgick till förmån för ett annat finansiellt mål. Detta 
budgetförslag är nu som bekant inte gällande för denna period. I tilläggsfrågan från 
revisionen är nu frågeställningen istället om målet gällande en procentandel av resultatet 
kommer att harmoniera med Riksbankens inflationsmål.
Om procentandelen kommer att revideras inför budget 2020-2023 återstår att se i samband 
med budgetförslagen från partierna. De finansiella målen är en del av budgetförslaget som 
partierna lägger fram och ska definiera god ekonomisk hushållning tillsammans med 
verksamhetsperspektivet.

Beslutsunderlag
Skrivelse 6 mars 2019 från Ystads kommuns revisorer angående förtydligande av svar på 
genomförd granskning avseende långsiktig ekonomisk planering.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till revisionen i enlighet med upprättat förslag.
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