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MÅL OCH RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
 
 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamheten och 
ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. 
 
I kommunallagen framgår också att om en kommun har beslutat sig för att använda resultatutjämningsreserv 
(RUR) så skall riktlinjerna också omfatta hanteringen av den. 
  
Lagstiftningen har förändrats till 2019 och det innebär ett tydligt krav på att riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning även ska innefatta koncernen, eftersom kommunen ska utvärdera god ekonomisk hushållning för 
den kommunala koncernen och för kommunen i förvaltningsberättelsen.  
 
1 Inledning - Vad är god ekonomisk hushållning?  
God ekonomisk hushållning betyder att en kommun inte förbrukar sin förmögenhet för att täcka löpande 
kostnader. Det innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den service som konsumeras av dem. 
Nya generationer ska inte betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Ekonomin måste vara så god 
att motsvarande servicenivå ska kunna säkerställas även för nästa generation.   
 
God ekonomisk hushållning handlar om mycket långsiktiga förhållningssätt till ekonomi. Mål och riktlinjer 
för detta kan inte utvärderas på detaljnivå i ett kortare perspektiv. Detta dokument ska därför utgöra en 
färdriktning som ska ligga till grund för varje års budgetarbete.   
 
God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.  
 
I respektive års årsredovisning ska en samlad bedömning göras av om kommunens utveckling ligger i linje 
med god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som de 
övergripande och strategiska målen huvudsakligen är uppfyllda. Av avgörande betydelse är att kommunens 
finansiella mål är i samklang med mål och riktlinjer för verksamheten samt att målen verkligen blir styrande i 
praktiken.  
 
2 Bakgrund och definitioner  
Enligt kommunallagen 11 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det 
gäller även för sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, d.v.s. de kommunalt ägda 
aktiebolagen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning för 
kommunen.   
Bromölla kommun benämns nedan som ”kommunen”. Kommunen ska ha ekonomiska mål och i vissa av 
dem inkluderas även de kommunalt ägda aktiebolagen. Kommunen och de kommunala bolagen är att 
betrakta som en ”oäkta koncern” trots det benämns den nedan för ”koncernen”.   
Kommunen har en resultatutjämningsreserv, riktlinjerna ska även omfatta hanteringen av den.  
En definition av kortfristighet i detta dokument handlar om tidsrymden fem till tio år beroende på område. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3 God ekonomisk hushållning i Bromölla  
Kommunen har identifierat fem områden som tillsammans definierar god ekonomisk hushållning. En 
förutsättning är att det också identifieras relevanta mål för dessa områden som samspelar med varandra.   
Kommunens fem områden för ekonomisk hushållning är: 
 
1. Soliditet 
2. Årets resultat 
3. Investeringstakt 
4. Storlek på låneskuld 
5. Kassaflöde 
 
Ovan fem områden kan man laborera med på olika vis. Dock hänger områdena ihop med varandra. Nedan 
kommer att följa ett exempel. Parametrarna i detta kan ändras, men de olika områdena hänger ihop på så vis 
att om en parameter ändras åt ett håll så måste någon annan ändras på ett annat. Till exempel kan ett högre 
resultat medge en högre investeringstakt utan att soliditetsmålen försämras.   
Kommuner har behov av en ständig befolkningstillväxt. Det är också ett av kommunens övergripande mål. 
En befolkningstillväxt medför ökade skatteintäkter, men också ökade kostnader. Det kräver investeringar 
som kan möta tillväxten. En ökad tillväxt kommer att ställa krav på samtliga fem områden ovan.   
En faktor som påverkar flera av de fem områdena är det egna kapitalet. En tillväxt av invånare medför därför 
ett behov av tillväxt av det egna kapitalet. Grunden för God ekonomisk hushållning i Bromölla är att stärka 
det egna kapitalet. Både i sig självt och i relation till de totala tillgångarna.  
Kommunen måste löpande ha kontroll över den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för en ekonomi i 
balans är en god budgetföljsamhet i verksamheterna. Vidare framhålls att det i begreppet god ekonomisk 
hushållning även ingår att verksamheten ska utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel 
tillfredsställande sätt. Kommunerna ska inte bara anta finansiella mål utan också mål för verksamheten som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vid sidan av rent ekonomiska och finansiella effekter är 
det viktigt att betona att begreppet god ekonomisk hushållning även avser en god verksamhetshushållning. 
Här ingår att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och vara anpassad till efterfrågan, behov, politiska 
prioriteringar och ändamålsenlighet. God ekonomisk hushållning handlar om långsiktighet i planering och 
beslut. En stabil och uthållig ekonomi är en förutsättning för att trygga en bra verksamhet som tillgodoser 
medborgarnas krav på tjänsteutbud och service. 
 
3.1 Soliditet  
Soliditet är ett mått på relationen mellan det egna kapitalet och de totala tillgångarna. Soliditeten anger en 
organisations förmåga att klara sig på lång sikt. En hög soliditet indikerar en organisations styrka och är 
exempelvis tillsammans med kassaflöde något som ett långivande finansinstitut analyserar inför en 
nyupplåning. För att Bromölla kommun ska ha så stora möjligheter som möjligt att kunna ha friheten att ta 
upp nya lån vid behov i framtiden bör inte soliditeten vara för låg.   
Belåningen inom kommunen är idag relativt låg. Detta gäller dock inte i koncernen. God ekonomisk 
hushållning i Bromölla bör sikta på att stärka koncernens soliditet till en nivå som möjliggör friheten att fatta 
beslut om nyupplåning utan hänsyn tagen till externa parters analyser.   
Under 2000-talet har soliditeten (utan hänsyn tagen till avsättning för pensionsförpliktelser) hållit sig mellan 
22 procent och 30 procent för koncernen. Ett ovägt medel bland landets samtliga kommuner har under 
samma period legat stabilt på ca 36 procent. 
 
Kommunen och hela koncernen har som mål att uppnå ett finansiellt läge då soliditeten inte understiger 30 
procent så att kommunen i framtiden ökar sitt handlingsutrymme.  
Att åstadkomma en ökning av soliditeten på 10 procentenheter måste få ta tid. Soliditeten ökar om resultaten 
ökar samtidigt som tillgångarna inte gör det.   
Det är svårt att minska värdet på tillgångarna i en kommun som har ambitionen att växa. Däremot kan 
koncernen ägna sig åt att investera utan nyupplåning. Det innebär att investeringar finansieras främst genom 
avyttring av andra tillgångar. Då kan utvecklingen av de totala tillgångarna antas stanna upp. I ett sådant läge 
och med de resultatkrav som anges nedan skulle soliditeten stärkas med ca 10 procentenheter under en 
sjuårsperiod.   
Kortfristigt mål – Höja soliditeten med 10 procentenheter.  
Långfristigt mål – Att varaktigt befinna sig på minst riksmedel vad gäller soliditet i jämförelse med resten 
av landets kommuner.   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.2 Årets resultat  
Med fler invånare behövs också ett ökat kapital. För att kunna öka det egna kapitalet måste det finnas ett 
ekonomiskt överskott. Det är årets resultat som utgör förändringen av det egna kapitalet i varje kommun. 
Både kommunen och koncernen ska därför göra årliga ekonomiska överskott. I Bromölla relateras de årliga 
överskotten till de totala skatteintäkterna (inkl. utjämningar exkl. finansiella intäkter och kostnader).   
 
Kommunen har som mål att under varje mandatperiod förstärka det egna kapitalet per invånare med ca 1 
000 kr per år. Det motsvaras av ett resultat på ca 2 procent av de totala skatteintäkterna. För att klara detta 
mål ska det budgeterade resultatet alltid beslutas till minst 1 procent och max 4 procent av skatteintäkterna.   
 
Koncernen har som mål att under samma period stärka det egna kapitalet med 1 700 kr per invånare och år 
varav 1 000 kr i kommunen och 700 kr i de kommunala bolagen. Det motsvaras av ett resultat på ca 3,5 
procent av de totala skatteintäkterna. För att klara detta mål ska ägardirektiven till de kommunala bolagen 
kräva totala resultat som uppgår till 9-15 mnkr per år.   
 
Kort- och långfristigt mål – Kommunen ska uppnå ett årsresultat inom varje mandatperiod som motsvaras 
av 2 procent av skatteintäkterna. De kommunala bolagen ska lämna motsvarande summa i överskott. 
 
 
3.3 Investeringstakt  
Det totala värdet på koncernens anläggningstillgångar är ungefär 1 500 miljoner kr (år 2020).   
Med ökat antal invånare följer ett behov av ständigt utökade investeringar. Kommunen har historiskt haft en 
befolkningstillväxt på strax under 1 procent per år i genomsnitt. Om denna takt fortgår under överskådlig 
framtid gör Bromölla antagandet att investeringarna bör öka med 1 procent årligen i koncernen.  
Det motsvarar ca 15 miljoner kr.   
 
Koncernens avskrivningar (naturlig värdeminskning på tillgångarna) utgör ca 60 miljoner kr. Förvärv av 
materiella anläggningstillgångar årligen bör ske på ett vis som gör att det totala värdet är oförändrat.  
 
Investeringar som utförs i det kommunala uppdraget är svåra att bedöma ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. 
Dels är ekonomisk livslängd schablonmässig utifrån tillgångsslag och dels påverkar yttre faktorer som nya 
lagkrav. Det kan konstateras att kommunen under ett flertal år sett ett behov av att investera i högre takt än 
vad som ovan kalkylerats. Förvärvstakten på anläggningstillgångar har historiskt stadigt befunnit sig på ca 
150 miljoner kr per år i koncernen.   
 
Kortfristigt mål - Målsättningen under kommande sju år om att stärka soliditeten med ovan nämnda 
resultatmål.  
Långfristigt mål – Utveckling av totala investeringsvärdet som motsvarar befolkningsökningen. 
 
 
3.4 Storlek på låneskuld  
Koncernens låneskuld per invånare är betydligt högre är rikets genomsnitt. En stor del av förklaringen till 
detta går att finna i demografiska strukturer, men för att inte begränsa kommande generationers möjlighet att 
låna vid behov bör låneskulden inte öka per invånare. Istället ska fokus ligga på att stärka kapitalet för att 
uppfylla målen för god ekonomisk hushållning.   
 
Kommunen ska ha krav på att årets resultat och ökning av soliditeten medför att den totala låneskulden inte 
ökar med materiella belopp under samma tidsperiod.   
 
Koncernen ska ha krav på att årets resultat och ökning av soliditeten medför att den totala låneskulden inte 
ökar med materiella belopp under samma tidsperiod. Nyupplåning ska endast ske i undantagsfall  
Det åstadkoms genom ökad samordning mellan kommunen och dess bolag. Om någon part måste öka sin 
upplåning medför det att en annan part måste minska sin skuld i motsvarande mån.   
Kortfristigt mål – Oförändrad låneskuld.  
Långfristigt mål – Låneskuld som förändas i takt med befolkningsökning. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.5 Kassaflöde  
Kassaflödet åskådliggörs genom förändring av likvida medel. En sänkt investeringstakt och som dessutom 
inkluderar avyttringar har en positiv påverkan på kassaflödet. Ett annat sätt att öka kassaflödet är att ta upp 
nya lån. Eftersom storleken på låneskulden inte ska öka återstår att effektivisera hanteringen av 
omsättningstillgångarna.   
 
Koncernen ska vara aktiv i sitt arbete med likviditeten för att kunna stärka det egna kapitalet utan 
nyupplåning. De kortfristiga fordringarna bör hållas så låga som möjligt till förmån för likvida medel.  
  
Kommunen, liksom varje aktiebolag i koncernen, måste verka för ett bättre kassaflöde genom att så snabbt 
som möjligt omvandla kortfristiga fordringar till likvida medel. Det är viktigt att räkna ut lägsta möjliga 
nivåer för sina omsättningstillgångar och att nå målen för koncernens soliditet och därmed verka för ett 
förbättrat kassaflöde   
 
Kortfristigt mål – Oförändrat kassaflöde utan nyupplåning.  
Långsiktigt mål – Ett kassaflöde som motsvaras av befolkningsökning och inflation. 
 
 
4 Resultatutjämningsreserv  
Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i 
högkonjunktur och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur.  
 
Kommunen har valt att ha en så kallad resultatutjämningsreserv inom ramen för det egna kapitalet.  
 
4.1 Reservering  
Reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i syfte att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.   
 
I enlighet med kommunallagen 8 kap 3 d § andra stycket, ska kommunen göra reserveringar med högst det 
belopp som motsvarar det lägsta av: 
 

•  antingen den del av årets resultat som överstiger 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning 

•  eller den del av årets resultat efter balansjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning 

 
Reservering får ske till resultatutjämningsreserven upp till det att reserven uppgår till 10 procent av årets 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 
4.2 Disposition   
Disposition eller uttag från resultatutjämningsreserven ska endast ske för att täcka underskott som uppstår till 
följd av lågkonjunktur (det vill säga om årets resultat efter balansjusteringar är negativt). Bedömningen av 
konjunkturens effekt på intäkterna görs genom att jämföra den aktuella prognosticerade underliggande 
skatteunderlagsutvecklingen med rikets genomsnittliga underliggande utveckling under den senaste 
tioårsperioden.  
 
Om det aktuella årets prognosticerade skatteunderlagsutveckling för riket understiger genomsnittet för de tio 
senaste åren får disposition göras med ett belopp som motsvarar mellanskillnaden. Under ett enskilt år får 
aldrig mer än 20 procent av reservens maximala belopp disponeras. 
 
5 Styrmodell  
Visionsarbete och framtagande av en ny styrmodell pågår. När detta arbete är färdigställt uppdateras denna 
riktlinje med styrmodellen. Detta är av vikt för att riktlinjen skall inrymma verksamhetsperspektivet.   

 
6 Avslutning  
Genom att de områden som har identifierats och målsatts samverkar med varandra kommer Bromölla 
kommun tillsammans med sina aktiebolag att bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet. Tillsammans med 
de möjligheter som resultatutjämningsreserven erbjuder kommer målen för dessa områden att leda till att 
motsvarande servicenivå kan säkerställas även för kommande generationer.  
 
Målen i detta dokument ska fastställas i inledningen av varje mandatperiod för att de ska fylla sitt syfte om att 
skapa förutsättningar för att verksamheterna ska bedrivas och utvecklas inom ramen för god ekonomisk 
hushållning. 
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