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1 Inledning  
 

I kommunallagen (2019:835) 11 kap. 1 § står: Kommuner och regioner ska 

ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet 

som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. 

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 

kommunen eller regionen. Om kommunen eller regionen har en sådan 

resultatutjämningsreserv som avses i 14 §, ska riktlinjerna även omfatta 

hanteringen av den. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och 

i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger 

intäkterna innebär det att skulden skjuts över på kommande generationer. 

Regler för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska 

beräknas och regleras. Normalt sett ska kommunen uppvisa ett positivt 

resultat på en nivå som gör att dess ekonomi inte urholkas av inflation eller 

av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för 

nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet 

ska beslutas lokalt av varje kommun och landsting. 

God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi 

i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt 

ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten 

följas upp och utvärderas. 

2 God ekonomisk hushållning för    
Falköpings kommun 

 
I bedömningen av hur väl Falköpings kommun har uppnått god ekonomisk 

hushållning ska måluppfyllelsen av både uppsatta finansiella mål och 

verksamhetsmål vägas in. För att Falköpings kommun ska uppnå god 

ekonomisk hushållning ska det finansiella resultatet uppgå till det högsta av 

följande resultatkrav: 

 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 

statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. 

För perioden år 2022-2024 skall dock resultatet årligen uppgå till 

minst 45,0 miljoner kronor.  

 

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid 

utgången av perioden år 2022-2024.  

Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till 

summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.   
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3 Resultatutjämningsreserv (RUR) 
 

Från och med den 1 januari 2013 är det möjligt att under vissa betingelser 

reservera delar av ett positivt resultat till och disponera medel från en 

resultatutjämningsreserv (RUR). Under förutsättning att årets resultat efter 

balanskravsjusteringar är negativt kan RUR användas för att utjämna 

intäkter över en konjunkturcykel och skapa större stabilitet för 

verksamheterna 

RUR är frivillig att tillämpa. De kommuner och landsting, som tänker göra 

det, måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige ska 

besluta om. Det finns alltså ett lokalt tolkningsutrymme för hur hanteringen 

ska utformas. 

3.1 Reservering till RUR 

Reservering till RUR får ske med det belopp som resultatet överstiger 1 % 

eller 2 % av skatter och statsbidrag. Enprocentsregeln gäller för de 

kommuner som har en positiv soliditet inklusive hela pensionsskulden. 

Tvåprocentsregeln gäller för de kommuner som har en negativ soliditet 

inklusive hela pensionsskulden. Med resultat avses det balanskravsjusterade 

resultatet som bland annat exkluderar realisationsvinster/-förluster. 

Det är således den del av årets resultat som efter balanskravsjusteringar 

överstiger 1 % alternativt 2 % av skatteintäkter och statsbidrag som får 

avsättas till RUR. 

3.2 Disponering av RUR 

Disponering av medel från RUR får ske när kommunens 

balanskravsjusterade resultat är negativt. 

För att mildra konsekvenserna av en konjunkturnedgång får 

resultatutjämningsreserven användas i budgetering. Disponering av medel 

från RUR får ske med det belopp som ges av en skattekraftsutveckling som 

understiger 3 %. Disponering kan maximalt ske med det belopp som 

beräknas finnas i RUR vid ingången av budgetåret. 

 

 


