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1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 

1.1 Kommunallagens bestämmelser 

Kapitel 8 – Ekonomisk förvaltning (Kommunallagen 1991:900) 

§1 

Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 

sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 

landstinget. 

Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i § 3d, 

ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. 

§3d 

Kommuner och landsting får reservera medel till en resultatutjämningsreserv under de 

förutsättningar som anges i andra stycket. 

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel, med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 4 kap 3a § 

lagen om kommunal redovisning (1997:614), som överstiger 

 En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning, eller 

 Två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett 

negativt kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel. 

1.2 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning i Nykvarns kommun är en ekonomi i balans samtidigt som 

verksamheterna isar en god måluppfyllelse. De fyra strategiska mål som berör perspektivet 

ekonomi är förnärvarande: 
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 Budgetavvikelsen ska inte vara negativ. 

 Årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatter och statsbidrag. 

 Soliditeten för kommunen ska inte understiga 20 %. 

Uppnås dessa mål skapas goda förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling av 

kommunens ekonomi, som bl a innebär att investeringar i största möjliga utsträckning kan 

finansieras utan lån och att ekonomin tål en tillfällig nedgång eller oförutsedda händelser. 

Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Det årliga resultatet ska möjliggöra att 

alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en hög kvalitet på verksamhet, 

service och anläggningar. Idealet är att kommunen utvecklas i en jämn expansiv takt så att 

nya servicebehov kan planeras och genomföras inom ramen för ökade skatteintäkter och 

generella bidrag. 

Kommunens ekonomiska styrka på lång sikt uttrycks bl a i måttet soliditet. Soliditeten 

inklusive den totala pensionsförpliktelsen ska inte understiga 20 %. 

God ekonomisk hushållning är också en god måluppfyllelse för perspektiven: 

 Medborgare/kund 

 Företrädare för kommunen 

 Process och utveckling 

 Ekonomi 

Ekonomin utgör den yttersta restriktionen i driften av kommunens verksamheter. Uppstår 

konflikt mellan mål och tillgängliga medel ska medlen styra verksamhetens omfattning och 

kvalitet. 

I styrmodellen ingår en gemensam målstruktur med gemensamma definitioner. Målen följs 

upp regelbundet och måluppfyllelsen återrapporteras till nämnder, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

1.3 Resultatutjämningsreserv 

Avsättning och disposition ur kommunens resultatutjämningsreserv får ske för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel. Reservering och uttag ur resultatutjämningsreserven 

redovisas som en not till eget kapital i balansräkningen och påverkar inte kommunens 

resultat. 
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1.4 Reservering till resultatutjämningsreserv 

 Reservering till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt den maximala 

nivå som stadgas i kommunallagen, dvs med högst ett belopp som 

motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av 

årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av 

summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning, eller två procent av summan av 

skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital inklusive 

ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

 

 Kommunens ekonomiska planering utgår från ett positivt eget kapital 

efter beaktande av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

 

 Resultatutjämningsreserven får vara högst 6 % av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

 

 Beslut om kommande års reservering kan fattas i samband med 

budgetbeslutet. Även om en planerad avsättning kan beslutas i budgeten 

så är det först när resultatet för året är klart som den slutliga avsättningen 

kan göras. 

 

 Vid beslut om avsättning och avsättningens storlek ska prövning ske 

gentemot kommunens mål för god ekonomisk hushållning samt 

ekonomiska ställning. Även befolknings- och demografiutveckling, 

struktur samt behovet av investeringar på längre sikt ska beaktas vid 

beslut om avsättning. 

1.5 Disponering från resultatutjämningsreserv 

 I första hand ska resultatutjämningsreserven användas för att reglera 

underskott som uppstått när en lågkonjunktur inträffat under året och 

medfört minskade skatteintäkter eller ökade kostnader till följd av en 

konjunkturförsvagning. 

 

 Disposition får ske om årets resultat efter balanskravsjusteringar är 

negativt och medel får tas ur reserven för att åstadkomma ett nollresultat. 
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 Disposition ska inte ske för att täcka underskott som uppkommit p g a 

att nämnderna inte hållit budget eller underlåtit att anpassa verksamheten 

till förändringar av de långsiktiga skatteintäkterna eller förändringar i 

demografin. Om en konjunkturnedgång blir långvarig bör ett 

åtgärdsprogram/handlingsplan upprättas. 

 

 Disposition får inte ske för sänkning av utdebiteringen. 

 

 Beslut om kommande års disposition kan fattas i samband med 

budgetbeslutet. Den slutliga dispositionen fastställs i samband med 

årsredovisningen. 

NYKVARNS KOMMUN 

Besöksadress: Centrumvägen 24 A 

Postadress: 155 80 Nykvarn 

Telefon: 08-555 010 00 

Fax: 08-555 014 99 

www.nykvarn.se 


