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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, 

inklusive hantering av resultatutjämningsreserv 

I Kommunallagen 8 kap. anges att kommunfullmäktige ska fastställa riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning. Med god ekonomisk hushållning menas att verksamheten bedrivs 

så effektivt och ändamålsenligt som möjligt med insatta resurser och att varje generation 

gör rätt för sig, dvs. att man inte övervältrar kostnader till kommande generationer. 

 

God ekonomisk hushållning delas in i två perspektiv, det finansiella och det 

verksamhetsmässiga. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation 

själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, så att ingen generation 

ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsperspektivet 

tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt sätt. 

 

Kommuner har även möjlighet att använda en resultatutjämningsreserv. I det fall 

kommunen så beslutar, så ska riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även innehålla 

en beskrivning av hanteringen av resultatutjämningsreserven. I Flens kommun tillämpas 

en resultatutjämningsreserv. Syftet med en resultatutjämningsreserv är att kunna 

reservera belopp från år med goda resultat för att nyttja vid konjunkturnedgångar, då 

skatteutvecklingen är svag. Reserven ska med andra ord användas för att mildra 

effekterna av lägre intäkter under enskilda år som uppstått på grund av låg 

skatteunderlagstillväxt. 

 

Två kriterier ska vara uppfyllda för att kunna disponera medel från 

resultatutjämningsreserven: 

 

1. Skatteunderlagsutvecklingen för året ska understiga snittet för de senaste tio 

årens skatteunderlagsutveckling. 

 

2. Medel från resultatutjämningsreserven ska användas till att täcka ett negativt 

balanskravsresultat. 

 

 

God ekonomisk hushållning 

 

§ 1 
Kommunfullmäktige fastställer årligen i den strategiska planen med budget vilka finansiella 

och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning kommunen tillämpar under 

planperioden. 
 

 

Resultatutjämningsreserv 

 

§ 2 
Kommunfullmäktige fastställer i samband med bokslutet om reservering till 

resultatutjämningsreserven ska ske, samt vilket belopp som ska avsättas. Reservering får 

göras 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 
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summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om 

kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 

pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till två procent 

av summan av ovan nämnda poster. 

 

Medel ur resultatutjämningsreserven får användas för att möta konjunktursvängningar i 

ekonomin. Medlen kan användas i samband med budgetarbetet för kommande år, uttryckt 

som ”budgeterad balanskravsutredning”, men även i samband med bokslut då stora 

svängningar skett i ekonomin på grund av konjunkturläget. 

 

Kommunfullmäktige fastställer i samband med bokslut hur stort uttag som görs ur 

resultatutjämningsreserven, dock högst så stort att kommunen når den genomsnittliga 

skatteutvecklingen under de senaste tio åren. Uttaget får dessutom inte vara högre än att 

balanskravsresultatet uppgår till nollresultat. 

 


