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Sammanfattning 
 
För att komma till rätta med kommunernas och landstingens mångåriga underskott i början av 
1990-talet, infördes god ekonomisk hushållning år 1992 för att skapa balans mellan inkomster 
och utgifter. Då det inte finns någon tydlig definition på god ekonomisk hushållning infördes 
balanskravet år 1998 som ett komplement. Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större 
än kostnaderna, det vill säga att ekonomin ska vara i balans. Grundtanken och syftet med 
införandet av balanskravet är att varje generation ska bära ansvar för de kostnader som den 
generationen beslutar om och konsumerar samt skapa en långsiktig stabil utveckling av 
ekonomin. Om en kommun inte får ekonomin i balans och redovisar underskott ska det 
negativa resultatet enligt 8kap 5a§ Kommunal Lagen kompenseras inom tre år om det inte 
föreligger synnerliga skäl och kan därmed frångå en budget i balans. Balanskravet fyller sin 
funktion men när balanskravet utformades tog inte lagstiftaren hänsyn till kommuner med 
stark ekonomi utan kravet är främst utformat för kommuner med svag ekonomi, vilket skapat 
inlåsningseffekter av överskotten från kommuner med stark ekonomi. Kritiken av 
balanskravets utformning har belysts än mer på grund av lågkonjunkturens effekt, och även 
gjort regeringen medveten om problemet. Därför finns det intresse att undersöka hur en 
kommun med stark respektive svag ekonomi hanterar balanskravet. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur Västerås kommun och Eskilstuna kommun hanterar 
balanskravet. 
 
För att analysera och förstå hur de två utvalda kommunerna hanterar balanskravet utifrån 
deras ekonomiska förutsättningar har den kvalitativa metoden använts för att uppnå en 
djupare förståelse.  Dessutom har den deskriptiva/induktiva metoden använts för att ta reda på 
varför de normativa teorierna inte varit framgångsrika i olika sammanhang. För att göra en 
jämförelse har en enhetlig analysmodell konstruerats för att påvisa kommunernas finansiella 
styrka.  
 
Resultatet av undersökningen visar att Västerås kommun och Eskilstuna kommun har olika 
förhållningssätt till hur de hanterar balanskravet. Slutsatsen visar att balanskravet inte är 
utformat och anpassat för att hantera konjunktursvängningar. Även att kommuner med stark 
ekonomi hämmas av inlåsningseffekten, detta har gjort att kommunerna själva skapat egna 
lösningar som fyller olika funktioner inom respektive kommun. Dessa lösningar går inte att 
finna i förarbetena till regelverket, men grundtanken i lösningarna har varit densamma; att 
underlätta hanteringen av konjunktursvängningar och komma runt inlåsningseffekterna. 
 
 
Nyckelord: balanskrav, balansfond, resultatbuffert, kommunalredovisning, offentlig 
redovisning, kommunallag [KL], kommunal redovisningslag [KRL], utvidgat balanskrav, 
Rådet för Kommunal Redovisning [RKR], Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 
Västerås kommun och Eskilstuna kommun. 
 



 

Abstract 
 
To cope with the municipalities and county councils perennial deficits in the early 1990s, the 
concept of good financial management was inserted in 1992 to create a balance between 
income and expenditure. When there is no existing clear definition of the concept good 
financial management, introduced as a complement a specific demand of balance in 1998. 
The demand of balance means that revenue shall be larger than the costs, that are the 
economy shall be in balance. The basic idea and intent with insertion of demand of balance is 
that each generation in the municipalities, shall take responsibility for the cost they decides 
whether and consume, and create a long-term stable development of economy. If a 
municipalities not achieve to get the economy in balance and declare a deficit, shall the 
negative outcome according 8kap 5a§ Local Government Act compensated within three years 
unless there is no existing especial reasons, and can therefore depart from a budget in balance. 
The demand of balance satisfies its own intent and basic idea, but when the demand of 
balance was explicate did not the lawmaker make allowances to municipalities with a strong 
financial position. The demand of balance is specific explicated for municipalities with a 
weak financial position, which created the lock-in effects of the surpluses for municipalities 
with a strong financial position. Criticism of the demand of balance has been elucidated more 
because of the impact of the recession effect, and also made the Government aware about the 
problem. There is therefore of interest to investigate how a municipality with a strong 
respective a weak financial position manage the demand of balance. 
 

The purpose of the study is to investigate how Västerås municipality and Eskilstuna 
municipality manages the demand of balance. 
 

To analyze and understand how the two selected municipalities manage demand of balance 
based on their economic prerequisites have the qualitative methodology been applied to 
achieve a deeper understanding.  In addition, the descriptive/inductive method used to 
determine why the normative theories have not been successful in different contexts. To make 
a comparison, a unified analytical model has been designed to demonstrate the financial 
strength of the municipalities.  
 

The results of the study show that Västerås municipality and Eskilstuna municipality has 
different approaches to how they manage the demand of balance. The conclusion indicates 
that the demand of balance is not explicated and adapted to handle cyclical fluctuations. 
Although the municipality with a strong economy is hampered by the lock-in effect, this has 
meant that the municipalities created their own solutions that serve different functions in each 
municipality. These solutions cannot be found in the legislative history of the regulatory 
framework, but the basic idea of the solutions has been the same; to facilitate the handling of 
cyclical fluctuations and get around the lock-in effects. 
 

Keywords: demand of balance, fund balance, the results buffer, municipal accounting, public 
accounting, Local Government Act,  Municipal Accounting Types, expanded demand of 
balance, the Council for municipal accounting, Swedish Association of Local Authorities and 
Regions [SALAR], Västerås municipality and Eskilstuna municipality. 



 

Definitionslista 
 
Balansfond – Ett flertal större kommuner gick ihop och skapade begreppet balansfond, för att 
komma tillrätta med den långsiktiga planeringen inom en kommun men även för att lösa 
inlåsningseffekterna. En del av det egna kapitalet ”öronmärktes” och kallades för balansfond 
(Wikner Jan, Västerås stad, Ekonomistrateg, Personlig kommunikation den 9 april 2010). 
 
Demografiskfond – En fond skapad för att hantera befolkningsökningen i Eskilstuna kommun 
(Rehnman Anders, Eskilstuna kommun, Ekonomistrateg, Personlig kommunikation den 
13april 2010). 
 
Inlåsningseffekt – Enligt huvudregeln får inte överskottet från balanskravsresultatet användas 
till den löpande verksamheten. Inte heller för att möta sämre ekonomiska tider utan endast när 
det uppstår oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar (Intervjuerna). 
 
KL – Kommunallagen. 
 
KRL – Kommunal Redovisningslag. 
 
Redovisningsenhet – Övergipande redovisningsfunktion inom kommunen (Intervjuerna). 
 
Resultatbuffert – Undansparade medel från balanskravsresultatet som kan utnyttjas när 
oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar uppstår (Rehnman Anders, Eskilstuna 
kommun, Ekonomistrateg, Personlig kommunikation den 13april 2010). 
 
RKR – Rådet för kommunal redovisning 
 
SKL – Sveriges kommuner och landsting 
 
Statlig infrastruktur – ”System av anläggningar som är nödvändiga för att ett modernt 
samhälle skall fungera. Till dessa hör anläggningar för energiproduktion och distribution, 
vägar, hamnar, flygplatser, järnvägar och telekommunikationer.” (Ekonomifakta, 2009a) 
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1. Inledning 
Offentlig redovisning har under 1900-talet skilt sig från den privata redovisningen. Historiskt har 
privat och offentlig verksamhet ansetts vara så olika att en och samma redovisningsmodell inte 
varit tillämpningsbar. Både privat och offentlig redovisning men även verksamheterna har 
präglats av sin egen utveckling. En av anledningarna är att informationskraven är olika från 
intressenterna i privat och offentlig sektor. I offentlig sektor, som kommunal redovisning, 
planerar och arbetar de svenska kommunerna på uppdrag av riksdagen med den kommunala 
redovisningen för kommunmedborgarna. Finansieringen sker med kommunalskatt och 
statsbidrag. Resurserna ska fördelas i demokratisk anda och det ska råda en transparens om hur 
resurserna fördelas (Falkman & Orrbeck, 2001). I den privata sektorn är målet ett starkare 
vinstsyfte eller avkastning på insatt kapital och verksamheten är ett verktyg för att uppnå vinst 
och avkastning (Lindström, 2003). 
 
Under de senaste årtiondena har en harmonisering skett mellan de båda redovisningsmodellerna 
och den offentliga redovisningen har närmat sig det privata näringslivets redovisningsmodell. 
Redovisningen inom den offentliga sektorn är idag tydligt reglerad i kommunal redovisningslag 
[KRL] från år 1997, som bygger på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
rekommendationer (Falkman & Orrbeck, 2001;  Brorström, Eriksson, & Haglund, 2008).  
 
Som en konsekvens av kommunernas och landstingens ekonomiska problem i början av 1990-
talet då kommuner redovisade mångåriga underskott, urholkades många kommuners och 
landstings ekonomier (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2009a; Lindquist & Losman, 
2009). För att komma till rätta med underskotten och skapa en balans mellan inkomster och 
utgifter infördes ”God ekonomisk hushållning” år 1992 i kommunallagen [KL]. Någon exakt 
definition på god ekonomisk hushållning finns inte. Frågor som har bearbetats kring detta är 
bland annat hur en kommun med god ekonomisk hushållning känns igen och hur kravet på 
balans (i ett längre perspektiv) mellan inkomster och utgifter kan fungera som ett underlag för 
den kommunala ekonomin. Många kommuner och landsting har satt upp ett generellt två 
procentigt finansieringsmål, det vill säga att resultatet ska uppgå till två procent av 
skatteintäkterna och stadsbidragen (Brorström et al., 2008; Lindquist & Losman, 2009; 
Regeringen, 2010a). För att skapa en enhetlig redovisning mellan kommuner ansågs det 
behövligt med en kommunal lagstiftning inom redovisningsområdet därför utkom [KRL] år 
1997. I samband med införandet av den KRL uppkom ett behov av att förtydliga den tidigare 
regleringen av god ekonomisk hushållning med balanskravet som började gälla år 1998. För att 
det inte skulle råda några tvetydigheter om hur balanskravet ska mätas och underlätta 
jämförbarheten mellan kommunerna infördes förändringen i förarbetena både i KRL och också i 
KL (Brorström, Haglund & Solli, 2005; Brorström et al., 2008; SOU: 1998:150). 
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Balanskravet knyter an till resultaträkningen och innebär att intäkterna ska vara större än 
kostnaderna (Brorström, Haglund & Solli, 1998). Om kostnaderna är större än intäkterna ska 
enligt 8kap 5a§ KL det negativa resultatet kompenseras inom två år med ett överskott (Falkman 
& Orrbeck, 2001; Regeringen, 2002). Syftet med regelverket är att förhindra att en liknande 
ekonomisk situation som uppstod i början av 1990-talet ska uppstå igen. En revidering av 
regelverket skedde år 2005, där de nya reglerna innehöll bland annat krav på att för god 
ekonomisk hushållning skall anges finansiella mål och att ett negativt resultat skall kompenseras 
inom tre år, jämfört med tidigare regler då ett underskott skulle kompenseras inom två år 
(Lindquist & Losman, 2009; SKL, 2009a). Ett annat viktigt förslag som gick igenom år 2005 i 
KRL var att förvaltningsberättelsens innehåll behövde kompletteras med ytterligare 
bestämmelser. Som till exempel att upplysningar ska lämnas om hur regleringen av negativt 
resultat från tidigare räkenskaper har skötts, och att förvaltningsberättelsen ska innehålla en 
utvärdering av om målet har uppnåtts för en god ekonomisk hushållning (Brorström et al., 2008). 
Om det finns synnerliga skäl kan en kommun redovisa negativt resultat och därmed avvika från 
en budget i balans (Lindquist & Losman, 2009; Regeringen, 2004; SKL, 2005). När kravet 
utformades behandlade lagstiftaren två situationer som identifierar synnerliga skäl. Den ena 
situationen är när kommuner och landsting gör avsättningar för att möta tillfälliga 
kostnadsökningar eller intäktsminskningar, den andra situationen är när kommuner eller 
landsting avyttrar tillgångar som resulterar i en förlust (Brorström et al., 2005).  
 

1.1 Problemdiskussion 
Grundtanken med balanskravet är att varje generation bär ansvar för de kostnader som uppstår i 
samband med den service som varje generation beslutar om och konsumerar men vad som 
definierar en generation finns inte tydligt beskrivet i litteraturen (Falkman & Orrbeck, 2001). 
Enligt SKL upplevs god ekonomisk hushållning och balanskravet som bra men att det är 
utformat för kommuner med svag ekonomi, vilket inte tillfredsställer kommuner med stark 
ekonomi då överskottet av balanskravsresultatet skapade inlåsningseffekter (Nilsson, u.å.). 
Balanskravet behöver förändras så att kommuner kan skapa stabila planeringsförutsättningar för 
verksamheten. Kommunerna upplever det rationellt att vid tillfälligt underskott kunna använda 
delar av tidigare överskott för att täcka underskottet (SKL, 2009b). Sverige befinner sig i ett 
ekonomiskt ansträngt läge; de första signalerna om en försämrad ekonomi kom hösten år 2008. 
Samtidigt vid hösten år 2008 beslutade flertalet kommuner och landsting om en budget i balans 
för år 2009. I december år 2008 drabbade lågkonjunkturen Sverige och har ändrat de finansiella 
förutsättningarna för att kunna ge en kommunal service (SKL, 2009a, 2009c). I 
februariprognosen år 2009 insåg flertalet kommuner att budgeten inte var hållbar, varvid ett 
flertal budgetar reviderades. De kommuner som inte vidtog denna åtgärd hoppades på att 
tillskottet från regeringen skulle täcka upp underskottet. Det visade sig i SKL:s aprilprognos att 
tillskottet inte skulle vara tillräckligt för att täcka upp de ytterligare försämringarna av 
skatteintäkterna. För att hantera lågkonjunkturen måste kommuner utgå från sina egna 
ekonomiska förutsättningar när de sätter upp nya mål (SKL, 2005, 2009a). 
 
Balanskravets syfte är att skapa en långsiktig stabil utveckling av ekonomin, vilket ska hindra en 
urholkning i kommunernas ekonomi (Falkman & Orrbeck, 2001). Enligt SKL:s bedömning år 
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2009, är principen om balanskravet sund samt att kravet fyllt en viktig funktion, nämligen att 
intäkter ska vara större än kostnaderna. Men när balanskravet utformades tog inte lagstiftaren i 
beaktande att balanskravet skulle fungera även i en djup lågkonjunktur som Sverige är på väg att 
ta sig igenom. I och med att effekterna av lågkonjunkturen ska mötas och bearbetas av 
kommunerna har balanskravets utformning ifrågasatts. En konsekvens av ifrågasättandet är 
vetskapen om de inlåsningseffekter balanskravet skapat. I goda tider när kommuner och 
landsting har stärkt sin ekonomi kan de enligt huvudregeln inte använda sig av de undanlagda 
medlen från balanskravsresultatet för att möta sämre ekonomiska tider. Balanskravet kan sålunda 
göra det svårare för kommuner att spara i goda tider och stimulera den lokala ekonomin i dåliga 
tider. Denna fråga har aktualiserats i samband med den lågkonjunktur som drabbade Sverige i 
slutet av år 2008 och lett till att balanskravets utformning ifrågasatts (Knape, 2009). En delfråga i 
detta sammanhang är hur balanskravet tillämpas i kommuner med stark respektive svag 
ekonomi. Om detta vet vi väldigt lite, då vi heller inte funnit tidigare studier om hur 
balanskravets utformning påverkar kommuner med olika finansiell styrka. Däremot har det 
framkommit studier om balanskravet där fokus har varit på pensionsavsättningar. 
 
Två kommuner med olika ekonomiska förutsättningar är Västerås kommun och Eskilstuna 
kommun. Västerås kommun som har haft en stark ekonomi under flera år, vilket gör det 
intressant att undersöka om balanskravet skapar inlåsningseffekter. Eskilstuna kommun har haft 
en mer ansträngd ekonomi under flera år men har nu fått ekonomin i balans. Där är det intressant 
att undersöka om SKL:s bedömning om att balanskravet är utformat för kommuner med svag 
ekonomi stämmer samt om kommunerna är tillfreds med utformningen av balanskravet. 
Balanskravet uträknas med utgångspunkt i resultatet exkluderat realisationsvinsterna (Brorström 
et al., 2008), vilket gör att fokus på studien utgår från kommunernas balanskravsresultat. 
Eftersom balanskravet är under debatt är det också intressant att undersöka hur de båda 
kommunerna mot bakgrund av sina erfarenheter ser på behovet av att utveckla balanskravet och 
därmed kan två forskningsfrågor formuleras: 
 

• Hur hanterar Västerås kommun och Eskilstuna kommun balanskravets utformning utifrån 
deras starka respektive svaga ekonomi? 

• Finner de två kommunerna ett behov av att utveckla balanskravets utformning? 
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur Västerås kommun och Eskilstuna kommun hanterar 
balanskravet. 
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1.3 Avgränsning  
Studiens tidsomfattning är 10 veckor, vilket försvårar en generalisering av studien. Vidare har 
politiken en avgörande roll för hur resurserna ska fördelas men studien har en allmän hållning till 
den politiska aspekten, då redovisningsenheten ger förslag till kommunaldirektören vilken i sin 
tur presenterar detta för kommunfullmäktige. Detta gör att redovisningsenheten har ett 
grundläggande inflytande på vad som ska tas upp och beslutas om i kommunfullmäktige (Wikner 
Jan, Västerås stad, Ekonomistrateg, Personlig kommunikation den 9 april 2010). Fokus i studien 
är hanteringen av och synen på balanskravet utifrån de två kommunernas perspektiv. Detta 
innebär att fördelning av kommunens resurser, pensioner, den strategiska planen, prioriterade 
kostnadseffektiviseringar och verksamheten i övrigt som har betydelse för resultatet utelämnas, 
eftersom ämnena kan rymmas i en egen studie. Förutsättningar för detta resonemang är att båda 
kommunerna eftersträvar en ekonomi i balans, det vill säga att intäkterna ska vara större än 
kostnaderna, vilket stämmer med balanskravet. 
 

1.4 Målgrupp 
Vår uppsats är ämnad för de som önskar att fördjupa sig i ämnet balanskravet och dess 
utveckling, men framförallt är uppsatsen skriven för kommun medborgarna. 
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2. Metod 
För att möjliggöra för andra forskare att upprepa studien, så kallad replikundersökning, är det 
viktigt att tillvägagångssättet är utförligt beskrivet (Nyberg, 2000). I detta kapitel beskrivs 
inledningsvis ämnesval och angreppssätt, därefter presenteras vilka metoder och material som 
använts under studiens gång och dessutom hur undersökningar och valet av respondenter har 
utförts. 

2.1 Ämnesval och angreppssätt 
Med anledning av debatterna som förts under år 2009 finns det ett intresse att undersöka hur en 
kommun hanterar balanskravet efter det rådande ekonomiska klimatet i samhället. Balanskravets 
utformning har ifrågasatts och kritiken att balanskravet har skapat inlåsningseffekter är befogad, 
därför att kommunerna finner det ologiskt att inte kunna utnyttja överskottet från tidigare år för 
att möta sämre ekonomiska tider. Studiens syfte är inte att generalisera forskningsfrågan utan 
endast ge en förståelse för hur en kommun hanterar balanskravet i praxis. Därför har två 
närliggande kommuner valts ut för att studera ämnet närmare och för att klarlägga hur just dessa 
kommuner hanterar balanskravet. 
 
Valet av två kommuner med olika ekonomiska förutsättningar grundar sig på diskussionerna som 
förts angående att balanskravets utformning är mer tillämplig för kommuner med svag ekonomi 
än kommuner med stark ekonomi. Den första kommunen som valdes var Västerås kommun som 
har en stark ekonomi, det andra valet var Eskilstuna kommun som haft en ansträngd ekonomi 
men under de senaste åren haft en ekonomi i balans. Valet av kommuner med olika ekonomiska 
förutsättningar kan ge en förtydligande bild av hur kommuner hanterar balanskravet och vad som 
skiljer dem åt. 
 
Utgångspunkten för studien är att analysera och förstå hur de två utvalda kommunerna hanterar 
balanskravet utifrån deras ekonomiska förutsättningar. Med hjälp av insamlad data i form av 
intervjuer, litteratur och Internetartiklar, var det mest lämpligt att använda den kvalitativa 
metoden för att uppnå en djupare förståelse. Syftet med den kvalitativa undersökningen var inte 
att generalisera utifrån de data som samlats in. Avsikten med studien har inte heller varit att dra 
generella slutsatser om hur Sveriges kommuner förhåller sig till balanskravet, utan avsikten var 
att undersöka och jämföra de två utvalda kommunerna. I kvalitativ metod används språkliga 
analysmetoder och tyngden läggs på att pröva hur teorierna förhåller sig till verkligheten 
(Bryman & Bell, 2005). I många tidigare redovisningssammanhang har den induktiva metoden 
använts. Genom att samla in och beskriva data kan ett underlag skapas som skapar förståelse för 
rådande praxis eller fenomen. Detta i sin tur gör att praxis kan förändras eller anpassas, därför 
används den deskriptiva/induktiva metoden (Artsberg, 2005). 
 

2.2 Undersökningsmetod 
För att kunna analysera och skapa förståelse för balanskravet har frågor till intervjuer bearbetats 
och analyserats. Frågornas karaktär har sin grund i problemformulering, syfte, teorin om 
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balanskravet samt analys av kommunens årsredovisningar, men även i diskussionerna som förts i 
samhället kring balanskravet. För att skillnader ska kunna urskiljas har frågorna utformats 
enhetligt. Dessutom presenteras utvalda nyckeltal som utformats enhetligt i tabeller för att 
tydliggöra skillnader mellan kommunernas finansiella styrka och balanskravsresultat. 
Nyckeltalen i tabellerna presenteras över en period på 5 år mellan åren 2005-2009 för att visa 
kommunernas finansiella utveckling.  
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
För att sätta sig in objektivt i ämnet har sekundärdata från olika källor granskats. Författarna till 
källorna har granskats genom att kritiskt undersöka om de har kunskap inom ämnet ekonomi, det 
vill säga att de är professorer i företagsekonomi, ekonomi doktor, filosofie licentiat, förvaltnings- 
och civilekonomer inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers och lärare inom högskola/universitet. 
Källorna är hämtade från Mälardalens Högskolas databaser och Internetartiklar. 
Årsredovisningar och information om kommunerna erhölls från respektive kommuns hemsida.  
Övrig litteratur erhölls från biblioteket på Mälardalens Högskola, Västerås stadsbibliotek och 
Stockholms stadsbibliotek. De sökord som användes var balanskrav, kommunal redovisning och 
offentlig redovisning. 
 
För att kunna undersöka balanskravets utformning och befogad kritik blev utgångspunkten att 
hitta en gemensam faktor mellan kommunerna och en påverkande faktor som särskiljer 
kommunernas finansiella styrka.  Den gemensamma faktorn är storleken på kommunen efter 
invånarantal och deras välfärd (samlad benämning på de skattefinansierade tjänster som bland 
annat en kommun förvaltar och tillhandahåller för sina invånare) (Ekonomifakta, 2010). Därför 
valdes Västerås kommun och Eskilstuna kommun som klassificeras som större städer ”Kommun 
med 50 000 – 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.” (Statistiska Central 
Byrån [SCB], 2008, sid. 20) Den påverkande faktorn är kommunens förmåga till god ekonomisk 
hushållning vilket är kommunens yttre förutsättningar som till exempel statlig infrastruktur, läge 
och näringsliv, vilket var avgörande för undersökningen, då det är viktigt att finna två kommuner 
med olika ekonomiska förutsättningar (Knutsson, Mattisson, Ramberg & Tagesson, 2006). För 
att fastställa kommunernas näringsliv studerades ”det totala antalet privata arbetsplatser per 
1 000 invånare i kommunen respektive länet med minst 1 anställd.” vilket gav utslagen att år 
2009 hade Västerås 30,0 medan Eskilstuna låg på 26,4. För att kunna dra en slutsats om deras 
förhållande jämfördes respektive tal med Sverigemedeltalet som under samma år låg på 31,6 
(Ekonomifakta, 2009b). Av detta drogs slutsatsen att Västerås kommun och Eskilstuna kommun 
var ett lämpligt val för undersökningen. 
 
För att undersöka de två kommunerna närmare granskades respektive kommuns hemsida samt 
årsredovisningar, för att få en inblick i kommunernas verksamhet. Därefter togs ett beslut om att 
kontakta respektive kommuns redovisningsenhet för att få ett tillfälle till en personlig intervju, då 
detta kunde resultera i en djupare förståelse kring hanteringen av balanskravet. För att få en 
inblick i kommunens ekonomi var det viktigt att prata med personer med ekonomiskt ansvar och 
insyn kring balanskravet. 
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Primärdata, data som är insamlad av forskaren själv i form av intervjuer eller enkäter (Artsberg, 
2005), anskaffades genom intervjuerna. Informationen från intervjuerna ligger till grund för 
studien. Intervjuerna resulterade i en mer detaljerad och djupare förståelse för hur kommunerna 
hanterar balanskravet utifrån sina ekonomiska förutsättningar. Stor vikt har lagts vid att välja rätt 
respondenter då det ligger till grund för en tillförlitlig studie (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2001). Viktigt för studien var att respondenterna innehade kunskap och insyn i den ekonomiska 
redovisningen och därför valdes en ekonomistrateg i både Västerås kommun och i Eskilstuna 
kommun. Intervjumetoden som valdes är semistrukturerad och bygger på öppna frågor som 
respondenten fritt har fått talat utifrån. Metoden klassificeras som ett samtal med till viss del 
strukturerade frågor (Denscombe, 2000). Denna metod innebar att respondenten kunde ställas 
inför följdfrågor som ledde till en djupare förståelse.  Intervjuerna spelades in med en digital 
mediaspelare så att allt fokus kunde läggas på respondenterna och inte på att föra anteckningar. 
Dessutom resulterar detta i att inget kan misstolkas i efterhand då allt kan återlyssnas ett flertal 
gånger. 
 
De två respondenter som valdes var Jan Wikner, ekonomistrateg på stadsledningskontoret i 
Västerås kommun sedan år 1999. Wikner har tillsammans med en kollega huvudansvaret för 
budget och uppföljningsarbete. Wikner har stort ansvar i bokslutet och balanskravsutredningen, 
där det beslutas om vilket resultat som är lämpligt mot balanskravet. Wikner har arbetat inom 
kommunen sedan år 1989. Anders Rehnman, ekonomistrateg på kommunledningskontoret i 
Eskilstuna kommun sedan år 2001 och har ansvar i budget och uppföljningsarbete. Han arbetar 
nära kommunstyrelsen och är därmed mycket inblandad i årsredovisningen, där det ingår att 
varje år uttala sig om balanskravet. Rehnman har arbetat inom kommunen sedan år 1981. 
 
Intervjuerna hölls i Västerås kommun den 9 april 2010 och i Eskilstuna kommun den 13 april 
2010 och pågick i ungefär en timme vardera. Med anledning av valet av intervjumetod med 
öppna frågor, resulterade det till att följdfrågorna som ställdes gav en djupare förståelse till 
hanteringen av balanskravet. En del av den information som erhölls under intervjuerna var även 
nytillkommen information som inte har gått att erhålla från de sekundära data som funnits 
tillgänglig, vilket även respondenterna intygade. Den samlade informationen från intervjuerna 
har bearbetats och samlats i studiens empiriska del. Redogörelsen från empirin och 
referensramen kompletteras med sammanställda tabeller för att tydliggöra skillnader mellan 
kommunerna. 
 

2.4 Studiens tillförlitlighet (validitet) och trovärdighet (reliabilitet) 
Validitet är ett mått på studiens giltighet och relevans, som stärks genom en tydlig koppling 
mellan syfte och frågeställning, men även genom en anpassad metod. Validitet är förmågan att 
mäta det som studien utsäger sig för att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Eftersom 
stort fokus lades ner på att välja rätt respondenter åstadkom det en förhöjd validitet. Då 
respondenterna har inblick i redovisningen av balanskravet gav det materialet en tillräcklig 
validitet för att kunna nå en djupare förståelse av hur kommunerna hanterar balanskravet. 
Dessutom granskades källorna som bearbetats i studien kritiskt för att även i denna punkt öka 
validiteten. 
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Reliabilitet beskriver i vilken grad studien kan upprepas och samtidigt generera samma resultat, 
det vill säga om en annan forskare följer samma arbetsgång och utför samma processer (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2001). Kvalitativa forskare kritiseras ofta på grund av att deras resultat i 
princip aldrig går att upprepa eller att resultatens rimlighet inte kan kontrolleras (Rienecker & 
Jörgensen, 2008). En kritik mot intervjumetoden kan vara att den anses vara riskfylld eftersom 
väsentlig information kan komma att bortfalla. För att öka reliabiliteten i studien spelades 
samtliga intervjuer in med en digital mediaspelare för att undkomma bortfall av ord, men även 
för att minska eventuella misstolkningar under bearbetningen av empirisk data. Dessutom har de 
nedskrivna intervjuerna godkänts av respektive respondent för att öka trovärdigheten. Nackdelen 
med fallstudier är att det inte går att dra generella slutsatser utan endast uttala sig om de 
undersökta fallen. Dessutom är situationens utgångspunkt från år 2010, vilket kan innebära att 
liknande undersökning vid senare tillfälle kan vara svår att erhålla, eftersom utfallet kan visa sig 
vara annat än vad som erhållits i denna studie. Vilket å andra sidan kan vara intressant att nämna 
som förslag till fortsatta studier. 
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3. Referensram 

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om balanskravet och KRL behöver vi i detta kapitel 
först sätta oss in i den kommunala redovisningens framväxt och utveckling. Därefter kommer vi 
att ge en kort information om de skatteintäkter som ligger till grund för kommunens ekonomi 
samt behandla frågan hur en ekonomisk balans kan uppnås i en kommun. 

3.1 Historik, framväxten av kommunal redovisningslag 
År 1862 trädde de första kommunalförordningarna i kraft. Det enda krav som ställdes på 
kommunerna var att upprätta en balanserad budget samt att det under året skulle föras 
räkenskaper. Efter fyra år kom dessa förordningar att bli lag. Inte förrän på 1920-talet sågs 
kommunallagarna över, detta ledde fram till 1930 års kommunallagar, en lag för städerna och en 
lag för kommunerna. De förändringar som berörde den ekonomiadministrativa delen var 
marginella. Det centrala utvecklingsarbetet skedde utanför lagstiftningen och de institutioner 
som var verksamma under denna utveckling var Svenska stadsförbundet, Sveriges stadskamerala 
förening och Svenska landskommunernas förbund. Deras huvudmål var att utveckla begrepp och 
former för den kommunala redovisningen och budgeten (Brorström et al., 2008). 
 
Den stora förändringen skedde vid revideringen av kommunallagen år 1953 då 
förmögenhetsskyddet infördes. Innebörden var för att det inte skulle förbrukas mer i kommunen 
än vad som förvaltades, därmed fick inte kommunens förmögenhet minskas (Brorström et al., 
2008). För att kunna uppfylla detta behov tillsattes en kommitté, kapitalredovisningskommittén 
(KRK), att utarbeta en redovisningsmodell. Den första modellen inom kommunalredovisning var 
budget- och redovisningsmodellen KRK-56 som utkom år 1956. Detta år ansågs vara 
startpunkten för utvecklingen av den kommunala redovisningen. Det som var utmärkande med 
modellen var att den skulle ge en inblick i kommunens förmögenhet och därför låg stort fokus på 
balansräkningen och det egna kapitalet. Det egna kapitalet delades upp i två delar: driftkapital 
som fick förbrukas, och stamkapital som inte fick förbrukas (Brorström et al., 1998). 
Uppdelningen var till för att säkerställa förmögenhetsskyddet, då det ansågs vara orimligt att 
hela det egna kapitalet skulle omfattas av förmögenhetsskyddet. Detta skulle till exempel 
resultera i att förbrukning av medel som var till för finansiering av serviceverksamhet inte hade 
varit möjligt för kommunen att utnyttja. Denna uppdelning av det egna kapitalet ledde även fram 
till att budgeten delades upp i två delar: en kapitalbudget som redovisade förhållanden kopplade 
till kapitalbindningen, och en driftbudget som redovisade förhållanden som hade med den 
löpande verksamheten. I och med att denna uppdelning brukats, har det lett till en enhetlig 
kommunal redovisning (Falkman & Orrbeck, 2001). 
 
Sedan 1960- och 1970-talen har det skett stora förändringar inom kommunernas organisation och 
verksamhet. Det visade sig behövligt med en moderniserad modell, därför fick 
Kommunalförbundet [Kf] och Landstingsförbundet [Lf] i uppgift att utforma en ny modell, 
Kf/Lf-86, som infördes år 1986 (Brorström et al., 2008). Ur den nya modellen går det inte att 
utläsa förmögenhetsskyddet utan den baseras på bokföringsmässiga grunder då den inkluderar en 
resultaträkning med nettoresultatets utveckling. I och med införandet av Kf/Lf-86 har detta lett 
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till att den kommunala redovisningen liknar mer den privata, då modellen består av 
investeringsredovisning, driftredovisning, balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys 
med motsvarande budgetar (Falkman & Orrbeck, 2001). 
 

3.2 Modern tid, offentliga redovisningen närmar sig den privata 
I slutet av 1990-talet kom det att bli hårdare reglering av den kommunala redovisningen. Denna 
förändring kan kopplas till tre parallella händelser. Den första händelsen var att en särskild KRL 
trädde i kraft. Den andra händelsen var att ett normgivande organ för kommunal redovisning 
tillsattes, och den tredje händelsen var att ett lagkrav på balanserad budget inrättades (Falkman & 
Orrbeck, 2001). 

3.2.1 Kommunal redovisningslag [KRL] 

När utformningen av balanskravet tog fart togs det även upp att det var behövligt med en 
kommunal lagstiftning inom redovisningsområdet, eftersom det ansågs att den befintliga 
redovisningslagen inom privat sektor inte var direkt överförbar eller tillämpningsbar på 
kommuner. Till följd av det startades ett utredningsarbete i början av år 1996 av en sakkunnig 
jurist från justitiedepartementet och en externt engagerad kommunalekonom. KRL kom att bli 
mycket influerad av årsredovisningslagen när det gäller uppbyggnad och utformning. 
Årsredovisningslagen hade bearbetats av just densamma jurist från justitiedepartementet som var 
verksam under konstruktionen av den KRL (Brorström et al., 2008). 
 
KRL utkom år 1997 och har en avgörande roll när det handlar om innehållet i kommunal 
externredovisning. Lagen är till stora delar baserad på det så kallade normalreglementet som 
kommuner och landsting tidigare brukade. Normalreglementet var mycket inspirerat av 
dåvarande årsredovisningslag men även av bokföringslagens innehåll (Falkman & Orrbeck, 
2001). 
 
Under årens gång har det kommit upp flera förslag som fått betydelse för redovisningen; ett av 
de viktigaste förslagen som togs upp berörde nya bestämmelser om bokföringen. Det ansågs vara 
nödvändigt att anpassa den KRL till den nya bokföringslagen som trädde i kraft år 2000. Ett 
annat viktigt förslag i samband med revideringen av den KRL år 2005 som trädde i kraft var att 
förvaltningsberättelsens innehåll skulle kompletteras med ytterligare bestämmelser. Som till 
exempel att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om hur regleringen av ett negativt 
resultat från tidigare räkenskaper har skötts, samt en utvärdering av om målet för god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts (Brorström et al., 2008). 
 

3.2.2 Normgivande organ för kommunal redovisning 

Rådet för kommunal redovisning bildades 1997 för att utveckla god redovisningssed i enlighet 
med KRL. Rådet för kommunal redovisning skulle även fungera som en remissinstans, utarbeta 
redovisningsrekommendationer och dessutom delta i nationella standardiseringsarbeten inom 
redovisningsområdet. Till och med år 2000 hade rådet för kommunal redovisning utkommit med 
sju rekommendationer som hanterade särskild löneskatt på pensioner, visstidspension, 
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garantipension, kompletterande delpension och upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser, men även om extraordinära poster och upplysningar för 
jämförelseändamål samt skatteintäkter. Utöver dessa rekommendationer har rådet för kommunal 
redovisning utkommit med fyra utkast som behandlar klassificering av finansiella tillgångar, 
finansieringsanalys/betalningsflödesrapport, sammanställd redovisning samt tilläggsupplysningar 
(Falkman & Orrbeck, 2001). 
 

3.2.3 Lagkrav på balanserad budget 

År 1998 infördes balanskravet i kommunallagen med innebörden att en kommuns kostnader 
skulle vara mindre än intäkterna och därmed leda till ett positivt resultat. Införandet ansågs vara 
nödvändigt då det visat sig att bestämmelsen om god ekonomisk hushållning inte tillfört 
tillräcklig styreffekt, vilket kom till uttryck genom att ett flertal kommuner haft problem att 
anpassa sig till de ekonomiska ramarna. Till exempel genom att de lånefinansierat den löpande 
driften och underbalanserat sin budget, vilket inte är i enlighet med god ekonomisk hushållning. 
Vad som gäller för en kommuns ekonomi föreskrivs mycket precist i balanskravet: kostnader ska 
understiga intäkter och resultatet ska vara positivt efter det att realisationsvinsterna exkluderats 
(Brorström et al., 2008; Falkman & Orrbeck, 2001; Kommunexperten, 2008). Realisationsvinst 
uppstår i samband med försäljning av inventarier, maskiner eller anläggningstillgångar, det vill 
säga en tillgång som har sålts till ett högre värde än det bokförda värdet (Johansson, Johansson & 
Pautsch, 2001). 
 
Syftet med balanskravet är att förhindra svackor i en kommuns ekonomi, vilket kommer att 
resultera i en långsiktig stabil ekonomisk utveckling. Genom att garantera att varje generation 
bär ansvar för den service kommunmedborgarna beslutar om, de kostnader som de konsumerar, 
vilket åstadkoms genom att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna, kan syftet om 
balanskravet uppnås. Grundregeln är att balanskravet varje enskilt år ska vara uppfyllt, men 
skulle det mot förmodan ändå visa sig att ett årsresultat blir negativt, måste det de närmast 
följande två åren täckas med ett motsvarande överskott (Falkman & Orrbeck, 2001). 
 
Bestämmelserna är utformade i enlighet med att kostnaderna ska vara mindre än intäkterna och 
är i synnerhet kopplade till resultaträkningen; det ansågs vara olämpligt att koppla dem till 
balansräkningen. Balanskravet skulle utgå ifrån den gällande modellen, Kf/Lf-86. I den modellen 
betraktas balansräkningen som en resultatutredningsbalans, där utgångspunkten är att beräkna ett 
så korrekt periodresultat som möjligt. Det ansågs dessutom nödvändigt att balansmåttet skulle 
vara jämförbart mellan olika kommuner för att få en så rättvisande bild som möjligt. I och med 
det togs beslutet att grunda en ny lag, KRL, för att få en enhetlig redovisning inom kommunerna 
(Brorström et al., 2008). 
 

3.3 Hantering av skatteintäkter 
Ett svårfattligt redovisningsproblem är redovisningen av kommunalskatt. Problemet grundar sig i 
att storleken på skatten inledningsvis är en uppskattning av den slutgiltiga skatten som ska 
matcha rätt inkomstår. Detta gör det omöjligt att redovisa skatten när den intjänas. Lösningen av 
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ovanstående problem är att vid upprättandet av bokslutet göra prognoser av den slutgiltiga 
skatten. Konkret innebär detta att kommuner och landsting erhåller preliminära 
förskottsbetalningar från staten, det vill säga den kommunalskatt som betalas in av 
kommunmedborgaren redovisas som en inkomsttitel över statsbudgeten. Skattemedlen fördelas 
sedan vidare till kommuner och landsting. Förskottsbetalningarna/skattemedlen grundar sig på 
det definitiva taxeringsutfallet två år tidigare för inkomståret för respektive kommun och 
landsting. Det vill säga storleken på förskottsbetalningarna baserar sig på kommuninvånarnas 
inkomst två år tidigare. I samband med att kommunens invånare lämnar in sina 
deklarationsblanketter för ett år kan det slutgiltiga skatteutfallet fastställas. Detta tar 
kommunen/landstinget del av i november/december året efter det faktiska inkomståret. Och det 
är dess preliminära skattemedel som tillhandahålls löpande som skall utgöra en uppskattning av 
den slutgiltiga skatten. Efter att den slutliga skatten fastställs görs en slutavräkning och 
differensen regleras likviditetsmässigt i januari året där på (Falkman & Orrbeck, 2001; Rådet för 
Kommunal Redovisning [RKR], 2007). 
 

3.4 En kommun i balans 
I centrum för hushållning med knappa resurser står organisationen och i figuren 3.1 kan en bild 
ges av vad en kommunal organisation innehåller. Figuren 3.1 kan ses som en successiv 
resursomvandling. Insatta resurser omvandlas i olika steg till serviceprestationer i form av 
tjänster och produkter. I figuren står frågetecknet för resursomvandling där politiker sätter upp 
mål och riktlinjer, dessa kan variera vartefter vilka resurser som finns samt vilka behov 
intressenterna har. Förhoppningen är under resursomvandlingsprocessen att det ska ske någon 
form av värdeökning vilket kan ses i differensen mellan värdet av producerade prestationer och 
insatta resurser.(Knutsson et al., 2006). 
 

Figur 3.1. En kommunal resursomvandlingsmodell. 

 
Not: Knutsson et al. (2006, sid. 10) 

 
En kommunal hushållningsprocess finansieras av skatter och avgifter och inte av en kommersiell 
marknad, vilket gör att kommunen inte kan söka en kvittens på värdeskapande av sin förmåga på 
samma sätt som marknadskopplade organisationer. Med detta synsätt är det viktigt att titta på 
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andra styrsignaler än försäljning och vinst, och det är här som politikernas roll blir viktig. 
Politikerna ska utifrån intressenternas behov, önskemål och krav formulera mål och riktlinjer till 
den kommunala verksamheten. De politiska företrädarna är de som därmed beslutar om vad som 
ska ombesörjas och verkställas inom kommunen. Två av de uppgifter en förtroendevald politiker 
ska ta hänsyn till är att utifrån en medborgares behov, avgöra vilka prestationer som ska erbjudas 
samt avgöra hur mycket som ska förbrukas av de begränsade resurserna. Intressenterna är utöver 
staten, arbetsgivare, arbetstagare, kommuninvånare, föreningsliv, media och politiker även 
producenter, väljare, brukare och kunder (Knutsson et al., 2006). 
 

En del kommuner är mer framgångsrika än andra. För att nå ekonomisk framgång krävs det 
bland annat en mix och verkan av medvetna beslut och yttre omständigheter och då krävs det att 
man har en klar uppfattning av situationen. Ett verktyg som kan användas för att realisera en 
kommuns hushålls ambitioner är vilken syn på strategiskt perspektiv kommunen anlägger. En 
bra strategi kan hjälpa en organisation att använda sina resurser effektivt och möta kraven från 
omgivningen. Och därmed förväntas att en väl utvecklad strategi kan öka möjligheter för en 
organisation att nå sina mål (Knutsson et al., 2006). 
 

För att uppnå en budget i balans måste en kommun arbeta med yttre förutsättningar som statlig 
infrastruktur, läge och näringsliv. Förutsättningar som ligger utanför kommunens omedelbara 
kontroll men som påverkar kommunens ekonomi är till exempel det geografiska läget. Vissa 
kommuner kan betraktas som sommar- eller kustkommuner och kan i olika grad dra till sig året-
runt-boende och turister. En annan faktor som påverkar en kommuns ekonomi är närheten till 
högskole- och universitetsutbildning på kort sikt men även framförallt på lång sikt. Den 
historiska betydelsen är också en viktig förutsättning, då den kan indikera hur en kommun 
identifieras exempelvis utifrån näringslivskaraktär och befolkningskaraktär där kommuner kan 
betraktas som industrikommuner, varuproducerande kommuner, storstäder eller 
glesbygdskommuner. En kommun kan till exempel göras mer attraktiv och locka till sig 
internationella företag genom att kommunen samarbetar med närliggande kommuner (Knutsson 
et al., 2006). 
 

Att anpassa de inre förutsättningarna med de yttre både, både de relativa och långsiktiga 
förutsättningarna och de mer föränderliga förutsättningarna, är något som kommuner ständigt 
behöver arbeta med för att kunna möta och anpassa sig till, när förändringar sker i samhället. 
Det finns framförallt tre inre faktorer som en kommun arbetar med (Knutsson et al., 2006). 
Dessa tre är: 
 

• ”Mål, det vill säga vad kommunen vill göra.” (Knutsson et al., 2006 sid. 41) 
Att sätta upp mål kan vara svårt på grund av att det är många viljor som ska tillfredställas. Att 
kunna beskriva kommunens omvärld och tolka vad som händer är en viktig förutsättning för att 
klargöra målet. En övergripande fråga är; vad är viktigt för kommunerna och hur förhåller sig 
detta till tillgängliga resurser (Knutsson et al., 2006). 
 

• ”Aktiviteter, det vill säga vad kommunen gör.” (Knutsson et al., 2006 sid. 41) 
Det vill säga resursförbrukning vilket kan vara boende för dementa, bibliotek, gator och torg, 
dagisplatser. Varje tjänst kostar pengar att utföra (Knutsson et al., 2006). 
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• ”Organisation, det vill säga kommunens förmåga att arbeta med mål och genomförande.” 
(Knutsson et al., 2006 sid. 41) 

Med en tydlig ansvarsfördelning och bra strukturer i organisationen kan kommunledningen 
lättare styra mot de uppsatta målen (Knutsson et al., 2006). 

 
Den som önskar att läsa mer konkreta handlingsplaner i detalj och hur budgetbalans 
uppnås, hänvisas till SKL:s rapport (2004) ”Ta greppet om ekonomi – plattform för 
handling”. 

 

3.5 Balanskravets utveckling 

År 2004 var Sverige det enda av de nordiska länderna som hade infört ett balanskrav och 
diskussioner fördes kring detta men även kring utformningen av balanskravet. Diskussionerna 
resulterade i att en arbetsgrupp tillsattes för att utvärdera och att möjligen komma med 
ändringsförslag kring balanskravet (Seppänen, 2004). 
 
Sedan införandet av balanskravet har ett flertal uppdateringar skett berörande frågor om 
tolkningen av och ändamålsenligheten med balanskravet. Utöver detta har det föreslagits att en 
mer enhetlig reglering ska ske, därför lämnades en proposition in år 2003 där det föreslogs 
ändringar av bland annat balanskravet (Regeringen, 2004). 
 
Synnerliga skäl 
De ändringar som gick igenom var bland annat att kommuner och landsting ska inneha 
möjligheten att fastställa en budget som inte är i balans om det föreligger synnerliga skäl till 
exempel realisationsförluster eller avsättningar. Dessutom framkom det att fullmäktige kan 
besluta om att ett negativt resultat inte behöver regleras om det är en följd av orealiserade 
förluster i form av värdepapper. Ett negativt resultat ska återställas inom tre år jämfört med 
tidigare två år. Det framkom även att fullmäktige ska ha en åtgärdsplan för hur återställningen av 
det egna kapitalet ska regleras och även att en plan innehållande finansiella mål för ekonomin 
ska budgeteras under en treårsperiod, där budgetåret alltid ska vara periodens första år 
(Regeringen, 2004). 
 
Förslag på lösning av inlåsningseffekterna 
Regeringen underrättade i den ekonomiska vårpropositionen år 2009 att det var behövligt med 
ytterligare förändringar kring balanskravet och andra redovisningsfrågor. Dessutom lades det 
fram i budgetpropositionen för år 2010 ett förslag att utforma en kommunstabiliseringsfond för 
att över tid utjämna kommunsektorns intäkter. Det vill säga skapa stabilare ekonomiska 
förutsättningar över konjunkturer, genom att under högkonjunktur tillföra medel i 
stabiliseringsfonden för att under lågkonjunktur kunna tillhandahålla dessa medel (Regeringen, 
2010b). Dessa förslag har frambringats av de diskussioner som förts i samhället. Det vill säga de 
kommuner som under en längre tid haft en utmärkt ekonomi kan inte utnyttja sina sparade 
överskott för att till exempel bibehålla personal och verksamhet under sämre tider, vilket är ett 
led i kommunallagen (Gunn, 2009). 
 



 

 15

Vidare har det framkommit i skrivelser från bland annat Stockholms kommun och SKL till 
regeringen att en tidsperiod på ett år för att upprätthålla ett balanskrav, bör regleras till en längre 
tidsperiod. Fördelen med det är att möjliggöra för en kommun att själv kunna hantera 
konjunktursvängningar, genom att inneha en längre tidsperiod att uppnå ett resultat i balans. Det 
togs även upp att en kommun som har upparbetade överskott ska ha möjligheten att tillgodose 
sig med dessa medel vid till exempel kostnadsökningar eller intäktsminskningar (Regeringen, 
2010b). Om utgångspunkten för kommuner är mer än att uppfylla balanskravsresultatet (som är 
1-procent av skatteintäkterna), medför det att ett positivt resultat som är i enlighet med god 
ekonomisk hushållning erhålls (Björklund, 2009). Det resulterar i att hanteringen av temporära 
intäktsminskningar eller kostnadsökningar under det löpande budgetåret, skulle ges ett större 
utrymme, utan att verksamheten skulle påverkas eller att balanskravet skulle brytas. Regeringen 
har tillsatt en särskild utredare för att analysera och möjligen lämna förslag på ändringar som kan 
resultera i att förebygga förstärkning av konjunkturens svängningar (Regeringen, 2010b). 
 

3.6 Jämförelse av kommuner 
När det handlar om finansiell redovisning och analys har det iakttagits att allt fler efterfrågar att 
kunna göra jämförelser både inom och mellan kommuner. I och med att det år 1987 infördes en 
kommunal budget- och redovisningsmodell har den finansiella analysen utvecklats i de flesta 
kommuner. Detta har resulterat i att det är betydligt lättare att göra betydelsefulla analyser av en 
kommuns utveckling, vilket innebär en kvalitetsförbättring. Men det ifrågasätts om det ger en 
rättvisande bild av kommunen (Brorström, Orrbeck & Petersson, 1999). 
 
Fortfarande återstår problematiken kring att kunna göra jämförelser mellan kommuner. Det går 
aldrig att utifrån deras årsredovisning eller liknande rapporter göra en jämförelse, därför att deras 
analysmodeller kan skilja sig åt och att nyckeltalen har definierats på olika sätt. Men även för att 
kommuner redovisar enligt olika principer och därmed hanteras vissa redovisningsposter olika. 
Enligt Brorström et al. (1999) är typiska exempel på sådana poster extra ordinära poster, 
avskrivningsstart för anläggningstillgångar och pensionsskulder. För att kunna göra en 
rättvisande jämförelse och säkerställa att eventuella skillnader inte beror på olika 
redovisningsprinciper krävs det att en gemensam analysmodell upprättas så att nyckeltal kan 
beräknas. För att åstadkomma detta måste först hänsyn tas till vilka redovisningsprinciper 
kommunerna tillämpar och därefter justera, om det är behövligt, så att kommunernas 
redovisningar är lika. Syftet med att kunna göra jämförelser mellan kommuner är att kunna finna 
samband mellan utvecklingen och den finansiella situationen, men även att kunna kartlägga 
redan diskuterade och kända finansiella situationer och utvecklingar mellan kommunerna 
(Brorström et al., 1999). 
 
Nyckeltal har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom den analyserade aspekten. 
Välkända nyckeltal är resultat, soliditet och likviditet (SOU 2005:110). Nyckeltal tillsammans 
med resultaträkning, balansräkning och betalningsflödesrapport bildar underlag för den 
finansiella bedömningen, som ska underlätta identifiering av finansiella problem. Detta i sin tur 
innebär att beredskapen för att möta oförutsedda händelser förbättras (Brorström et al., 1999). 
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3.7 Egna reflektioner och slutsatser 
I detta kapitel har den historiska utvecklingen av kommunallagen behandlats för att ge en 
djupare förståelse om uppkomsten av balanskravet. I kapitel 3.4 behandlas en kommun i balans. 
För att uppnå en ekonomisk framgång samt att tillfredställa medborgarnas behov, krävs det bland 
annat en mix och verkan av medvetna beslut och yttre omständigheter. Grunden för detta 
resonemang är att kommunerna har en klar uppfattning av sin situation. I kapitel 3.5 beskrivs 
utvecklingen kring balanskravet, detta för att bibehålla ändamålsenligheten med balanskravet. 
De begränsningar som balanskravet skapat i kommunerna, har lett till diskussioner som 
regeringen har anammat. I kapitel 3.6 ges en allmän beskrivning av hur nyckeltal kan användas 
för att underlätta en jämförelse mellan kommuner och vikten av att använda samma 
analysmodell och formel i nyckeltal för att få en rättvis jämförelse. Kapitel 3.4, 3.5 och 3.6 förs 
vidare till empirin eftersom de ligger till grund för fältstudien.  
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4. Empiri 

Här ges en kort presentation av Västerås kommun och Eskilstuna kommun samt utveckling av 
balanskravsresultatet från årsredovisningar med utvalda finansiella nyckeltal för att kunna se den 
finansiella styrkan av respektive kommun. Vi har valt ut en analysmodell som innefattar resultat, 
soliditet och likviditet för att påvisa kommunernas finansiella styrka. Vi har konstruerat 
nyckeltalens formel enhetligt för att kunna jämföra kommunerna. Sammanfattning av 
intervjuerna presenteras. 

4.1 Västerås kommun 
Västerås kommuns historia är långt mer än Asea, Ica Hakon och Metallverken. Västerås (eller 
Arosia som platsen även kallades) historia startar vid 1000-talet och var vid den tiden endast ett 
litet handels- och fiskesamhälle vid Svartåns mynning. Staden kallades sedermera Västra Aros 
och fick sitt stadssigill år 1291. Staden har utvecklats från en medeltida småstad till en metropol i 
glas och betong. Domkyrkan från 1200-talet, kvarteren på Kyrkbacken norr om domkyrkan med 
byggnader från 1700-talet, Västerås slott från 1200-talet, landets första gymnasium som 
grundades av Johannes Rudbeckius i början av 1600-talet vittnar om en rik historia, byggnader 
som finns kvar än i dag år 2010 (Jansson, 1997). Västerås är också rik på fornlämningar där 
Badelundaåsen med Anundshög kan nämnas som landets största gravhög (Västerås stad, 2009a). 
En person som förenade den gamla historiska stadsmiljön med det nya var Erik Hahr (1869 - 
1944) stadsarkitekt mellan åren 1909-1935  samtidigt som industrialiseringen satte sin prägel på 
Västerås med Asea sedermera ABB (Jansson, 1997). 
 
Ett annan viktigt inslag som satte sin prägel på Västerås var när Asea kom in i en ny tillväxt fas 
på 1940-talet och anställde invandrande arbetskraft bland annat från Italien och Finland. De 
skapade föreningar och andra sammanslutningar som blev grunden för den kulturella mosaiken 
som finns i Västerås idag. År 1965 fanns det 6 000 invandrande från 51 nationer och flertalet var 
anställda vid Metallverken och Asea, år 1997 fanns det 17 000 personer bosatta i Västerås födda 
i utlandet från ett 70-tal nationer (Jansson, 1997). För att förstå tillväxtökningen i Västerås kan 
det jämföras med att mellan åren 1945 och 1990, fördubblades befolkningen från 60 000 till 120 
000 invånare i Västerås (Västerås stad, 1992). Idag år 2010 har staden vuxit till 135 936 invånare 
där medelåldern är 41,8 år för kvinnor och 39,6 år för män. Kommunens yta är 1 143 
kvadratkilometer (Västerås stad, 2010a). 
 
Västerås kommun styrs av kommunfullmäktige vilket är stadens högsta beslutande organ. 
Kommunfullmäktiges främsta uppgift är att verka för stadens invånare, till exempel främja 
sysselsättningen, utveckla goda levnadsvillkor och skapa en god levnadsnivå (Västerås stad, 
2010b). Vid valet år 2006 röstade västeråsarna fram följande mandat som ska sitta i 
kommunfullmäktige: ”Moderaterna 14 mandat, Folkpartiet 8 mandat, Centern 4 mandat, 
Kristendemokraterna 4 mandat, Miljöpartiet 4 mandat, Socialdemokraterna 23 mandat, 
Vänsterpartiet 4 mandat.” (Västerås stad, 2009b) Efter valet bildades i gemensam majoritet 
Västeråsalliansen bestående av Centern, Kristendemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och 
Folkpartiet under mandatperioden 2006-2010 (Västerås stad, 2010b). 
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4.1.1 En kommun i balans – inre och yttre förutsättningar 

Västerås geografiska läge bidrog redan under 1100-talet till att platsen blev en betydelsefull 
handelsstad. Tack vare det strategiska läget vid Mälaren är Västerås lika betydelsefullt idag år 
2010.  Detta har bidragit till att Västerås har den största insjöhamnen i Sverige. Det är inte bara 
sjöfarten som skapar transportvägar utan även E18 som går rakt igenom staden, internationellt 
flyg, järnvägen och den nya citybanan som gör Västerås attraktivt för nationella företag.  ABB är 
den mest dominerande arbetsgivaren och har banat väg till att skapa en nationell stad av 
Västerås. Nya bostadsområden byggs upp längs med Mälaren vilket kommer att ge staden ett 
attraktivt ansikte utåt mot omvärlden. Likaså gör Mälardalens högskola med säte i Västerås och i 
Eskilstuna där också internationella studier bedrivs staden mer attraktiv (Eriksson, 2004). Att 
Västerås är i en expansiv fas är ett resultat av att landsting och kommuner i Mälarregionen 
började samverka med varandra i slutet av 1980-talet och att Sverige började närma sig ett EU-
inträde (Sverige blev medlem 1995). Av detta skapades Mälardalsrådet år 1992. Rådet insåg att 
vid ett EU-inträde skulle det bli en ökad globalisering och förändring i ekonomin, både för 
nationen och det lokala samhället. För att kunna möta den europeiska konkurrensen blev det 
viktigt med en samverkan på regional nivå för att kunna vara en aktör att räkna med, i Europa 
och på den europeiska marknaden. Prioriterade samverksområden var miljöfrågor, bostäder, 
regional infrastruktur, EG (senare EU), boende, näringsliv, forskning och högskola (Boman 
2008). Mälardalsrådet som är en ideell organisation för kommuner och landsting i Stockholm-
Mälarregionen det vill säga Stockholm, Örebro, Uppsala, Södermanland och Västmanland har 
till syfte att stimulera utvecklingen av Stockholm- Mälarregionen som attraktiv framtidsregion i 
ett förenat Europa (Mälardalsrådet, 2009). 
 
För att kunna möta omvärldens krav har Västerås ställt upp fyra prioriterade verksamhetsmål i 
sin strategiska plan, där målen anger en önskad riktning för hur Västerås vill utvecklas under 
mandatperioden. Den strategiska planen gäller för år 2007-2011 och är grunden för god 
ekonomisk hushållning samt för stadens verksamhetsuppföljning. Målen har sedan delats in i 16 
effektmål. Målen följs upp i årsredovisningen samt i delårsrapporter, de fyra målen är:  
(Västerås stad, 2010c, sid. 7) 
• ”Expansiv och företagsvänlig 
•  Miljövänlig  
•  Kunskap och lärande 
•  Trygg, trivsam och tillgänglig” 
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4.1.2 Västerås kommuns finansiella utveckling mellan åren 2005-2009 

Nedan visas en sammanställning över Västerås kommuns resultat, soliditet och likviditet. I tabell 
4.1kan man tydligt se att årets resultat har en positiv utveckling förutom år 2009 då årets resultat 
enligt balanskravet visar ett negativt resultat på -166. Det negativa resultatet är hänfört från 
avyttrade tomrätter (realisationsvinster) och investeringen i citytunneln. 
 
Tabell 4.1 Västerås kommuns resultat samt förändringar från år 2005  
Årets resultat 2005 2006 2007 2008 2009 
Resultat före extraord. poster, Mkr 146 360 293 229 204 
Resultat före extraord. poster i 
förhållande till skatteintäkter inkl. 
generella statsbidrag och utjämning, % 3,2 7,3 5,6 4,2 3,7 
Årets resultat i förhållande till 
skatteintäkter inkl. generella statsbidrag 
och utjämning, %  2,5 5,9 4,4 3,3 3,7 
Årets resultat enl. balanskravet, Mkr   95 200 152 50 – 166 
Årets resultat, Mkr 116 291 228 180 204 

(Källa: Västerås stad, 2010c) 
Not: Extraordinära poster: Omfattar intäkter eller kostnader som inte hör till kommunens ordinarie verksamhet. För 
att en intäkt eller en kostnad ska räknas som extraordinär ska den var av sådan karaktär att den inte förväntas inträffa 
ofta eller regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp. Västerås redovisar inga extraordinära poster år 2009, 
därför är årets resultat detsamma som resultat före extraordinära poster. 
Balanskrav: Årets resultat – realisationsvinster.  
(Eskilstuna kommun, 2010; Västerås stad, 2010c) 
 
 
Finansiella nyckeltal som påvisar kommunens finansiella styrka på lång respektive kort 
sikt. 
Tabell 4.2 
Soliditet   2005 2006 2007 2008 2009 
Soliditet enligt balansräkning, % 42,7 46,1 45,6 48,5 51,2 
Soliditet exkl. vidareutlåning, % 74,8 79,5 78,6 75,8 75,1 
Soliditet inkl.           
pensionsförpliktelser intjänade  
före 1998, % 18,7 19 18,2 19,5 21,4 

(Källa: Västerås stad, 2010c) 
Not: Soliditet enligt balansräkning: Summa eget kapital/balansomslutningen. 
”Soliditeten är ett mått som visar stadens långsiktiga finansiella styrka och visar hur mycket av tillgångarna som har 
finansierats med egna medel.” (Västerås stad, 2010c) Detta innebär att en soliditet på 100-procent 
tyder på att ett företag är helt självfinansierat mot jämförelse av 0-procent då företaget inte har något eget kapital 
utan har endast lånat kapital (Aktiesite, u.å.). Som ett generellt exempel kan nämnas att soliditeten i industri- och 
handelsföretag ligger inom intervallet 25 till 35-procent (Hansson, 1998). 
 
Soliditeten enligt balansräkningen i Västerås kommun är över det generella riktmärket mellan 
åren 2005-2009.  Vidarutlåning är avsett för Västerås kommuns bolag, exkluderas 
vidareutlåningen resulterar det till att soliditeten stärks. Pensionsåtaganden före år 1998 ska 
enligt KRL redovisas som ansvarsförbindelse och ingår inte i balansräkningen, därför är det 
särredovisat. När ansvarsförbindelser pensioner exkluderas från eget kapital sjunker soliditeten 
avsevärt och hamnar under det generella riktmärket på 25 till 35-procent (Västerås stad, 2010c). 
 
 



 

 20

Tabell 4.3 
Likviditet – Lån 2005 2006 2007 2008 2009 
Kassalikviditet exkl. vidareutlåning till 
kommunala bolag, % 77 88 118 101 127 
Nettolåneskuld, Mkr – 150 – 192 – 368 – 153 – 894 
Finansnetto, Mkr 62 91 79 77 118 

(Källa: Västerås stad, 2010c) 
Not: Kassalikviditet: (Kortfristiga fordringar – Kortfristig del av långfristig fordran - Kortfristig utlåning till 
kommunala bolag via internbank + Kortfristiga placeringar + Kassa och Bank) /  (Kortfristiga skulder – Kommunala 
bolag – Semesterlöneskuld – Amortering långfristiga lån). Kassalikviditet visar det kortsiktiga finansiella 
handlingsutrymmet och betalningsberedskapen. Hänsyn ska tas till den outnyttjade delen av checkkrediten som inte 
är medräknad i tabellen, vilket skulle resulterat i ett högre resultat. Ett bra riktmärke för nyckeltalet är att det ska 
ligga runt 100-procent så att kortfristiga skulder kan betalas efterhand som de förfaller med kortfristiga tillgångar.   
Nettolåneskuld: Räntebärande skulder, både korta och långa. 
Finansnetto: Finansiella intäkter – Finansiella kostnader.   
(Eskilstuna kommun, 2010; Västerås stad, 2010c) 

 
Kassalikviditeten har under perioden 2005-2009 ökat och har även under de senaste tre åren 
legat på mer än 100-procent vilket är riktmärket för nyckeltalet. Detta innebär att Västerås 
kommun har förstärkt likviditeten och har goda förutsättningar att betala kortfristiga skulder 
efterhand som de förfaller. Nettolåneskuldens ökning av det negativa talet, kan ses i tabellen som 
exempel under år 2009 att Västerås kommun har en nettotillgång på 894 Mkr, vilket innebär att 
fordringarna är större än skulderna. Nettolåneskulden kan ses i sitt samband med 
kassalikviditeten och finansnettot. Finansnettot visar i vilken mån kommunens finansiella 
intäkter överstiger de finansiella kostnaderna, vilket visar att Västerås kommun har ett bra 
finansnetto samt en förstärkt kassalikviditet som kan hänföras till de sålda tomträtterna (Västerås 
stad, 2010c). 
 

4.1.3 Hanteringen av balanskravets utveckling 

Enligt Jan Wikner (Västerås stad, Ekonomistrateg, Personlig kommunikation den 9 april 2010) 
kom balanskravet till genom att det var många kommuner som inte hade skött sin ekonomi och 
det var många kommuner som det gick dåligt för i krisen i början på 1990-talet.  Därefter 
arbetade vissa kommuner upp sin ekonomi medan andra fastnade, och gick med fleråriga 
underskott. Regeringen ansåg inte att dessa kommuner ansträngde sig tillräckligt, som en 
konsekvens av detta införde balanskravet år. Men under denna tid när balanskravet skapades 
glömdes de kommuner bort som hade skött sig och skapat en god och sund ekonomi med 
överskott. Dessa kommuner undrade nu hur de skulle använda det kapital de byggt upp. Och 
denna debatt har ju blivit än tydligare nu när Sverige mött sämre tider (Se bilaga 1 & 2). 
 
En lösning för att kringgå balanskravets inlåsningseffekt 
Wikner menar att kommuner insåg tidigt konsekvenserna av balanskravet när detta infördes i 
början på 2000-talet. Balanskravet låste planeringen väldigt mycket på ett år vilket hämmade den 
långsiktiga planeringen av ekonomin. Det vill säga att kunna bygga upp ett överskott under goda 
år och ta av dessa när man möter sämre tider. Därför gick Västerås kommun tillsammans med 
några andra större kommuner som Norrköping och Linköping samman och bildade en 
balansfond. Enligt Wikner ”öronmärkte” kommunerna en del av det egna kapitalet och kallade 
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det balansfond. För att sedan vid svårare tider när kommunerna redovisar underskott kunna 
hänvisa till balansfonden, vilket inträffade i Västerås kommun under år 2002 när de redovisade 
ett underskott. På detta sätt kan Västerås kommun undvika inlåsningseffekterna. Revisorerna 
hade inget att anmärka på detta resonemang. Sedan dess har Västerås kommun haft en god 
ekonomi. Enligt Wikner hämmar balanskravet även den långsiktiga planeringen och han tror 
dessutom det hämmar samhällsekonomin som helhet, för inom den offentliga sektorn borde det 
egentligen satsas i lågkonjunktur för att bevara till exempel arbetstillfällen. Wikner anser att 
balanskravet hämmar på det sättet att kommunen inte vågar satsa i lågkonjunktur, för då drar 
kommunen på sig stora underskott mot balanskravet och det är sådant som ska tas igen i goda 
tider och där tycker han att det finns en viss tveksamhet. Och där talar staten ibland med kluvna 
tungor till kommunerna. Kommuner kan ibland få kritik att de är för expansiva i högkonjunktur 
och skär ner för mycket i lågkonjunktur MEN det är ju för att klara ekonomin menar Wikner (Se 
bilaga 1 & 2). 
 
Synnerliga skäl 
Enligt Wikner finns det tre sätt att redovisa underskott om det finns synnerliga skäl, och de är 
realisationsförluster, avsättningar eller att hänvisa till balansfonden. De två första står skrivet i 
teorin. Den tredje, balansfonden, är en lösning i praxis. Wikner tillägger att Balansfonden inte 
finns nämnd i förarbetena till lagstiftningen utan det är en tolkning av kommunerna och som 
även statsmakten och SKL tycker är en rimlig lösning. Det vill säga begreppet balansfond inte 
finns officiellt (Se bilaga 1 & 2). 
 
Wikner tydliggör att Balansfonden först och främst ses som en fond som kan användas under 
sämre tider, och förtydligar genom att nämna att den inte är till den löpande verksamheten då 
skatteintäkter ska täcka årets kostnader. Den enda gången medlen i balansfonden kan användas 
är vid tillfällig lågkonjunktur då det är ett tillfälligt tapp på intäktssidan eller kostnadsökningar. 
Men däremot kan balansfonden användas till särskilda investeringar som till exempel citybanan 
som Västerås är med och finansierar med 173 Mkr i dagens penningvärde. Investeringen är 
bokförd år 2009 men den likviditetsmässiga utbetalningen sker under perioden 2013-2017, med 
indexuppräkning uppgår detta till 195Mkr. Enligt Wikner hade kommunerna valmöjligheten att 
betala av detta på 25 år, men eftersom Västerås har så bra ekonomi tar man allting på en gång 
och betalar det mellan år 2013 till 2017. Efter avdrag med realisationsvinster och årets avdrag för 
citybanan som räknas av mot balansresultatet kommer Västerås för år 2009 redovisa ett 
underskott på -166 Mkr men kan då hänvisa till balansfonden som byggts upp och redovisa detta 
inför kommunfullmäktige. Enligt Wikner får inte heller balansfonden bli för stor. Skulle den bli 
för stor reagerar media och medborgare att medlen kan användas bättre, till exempel att sänka 
skatten (Se bilaga 1 & 2). 
 
Vilken strategi använder Västerås för att möta effekten av den finansiella krisen 
Effekten av den ekonomiska krisen ska nu mötas vilket innebär att Västerås kommun haft ett 
finansiellt mål motsvarande 2-procentigt resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag, detta 
har de inte lyckats uppfylla under dessa år. Tidigare år har Västerås kommun budgeterat en 
planering för att skapa ett 2-procentigt överskott.  År 2010 års budget är en nollbudget, Västerås 
kommunen är nere på noll och kommer med största sannolikhet att ha en nollbudget år 2011, 
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men planerar att år 2012 börja bygga upp ett resultat igen och år 2013 ska de vara tillbaka på 
målet. Nu har politiken nämnt att Västerås kommun inte vill återgå till ett 2-procentigt mål utan 
politiken anser att det är för högt, de vill ha 1,5-procent mål. Därför har politiken också ansett att 
1,5-procent målet, ska gälla över en längre period att det inte behöver gälla exakt över varje 
enskilt år. Men enligt Wikner innebär det att eftersom de har haft ett nollresultat ett tag då borde 
kapitalet arbetas upp mer än 1,5-procent under år 2012 till en del, men år 2013 ska målet på1,5-
procent vara uppnått. 1,5-procent är det stora finansiella målet, ett annat mål som Västerås 
kommun haft är att deras investeringar ska täckas av egna medel och att investeringarna ska 
täckas av det resultat som de kan få i resultaträkningen plus avskrivningar. Västerås kommun ska 
inte låna till investeringar, vilket de lyckats väldigt bra med, sedan tillägger Wikner att det 
förstås hjälpt att Västerås kommun avyttrat en hel del tomträtter och andra försäljningar. Vilket 
har stärkt upp Västerås kommuns likviditet som är väldigt god (Se bilaga 1 & 2). 
 
Hur fungerar det med de medel ni får från staten? 
Enligt Wikner skjuter staten till medel i den statliga budgeten, i vårpropositionen eller 
budgetpropositionen. Det är ett rent bidrag till Västerås kommunen och det är ingenting som 
Västerås kommun ska betala tillbaka. Det är en ren intäkt som hjälper till och Västerås kommun 
har mycket extra pengar i årets budget 2010. Staten har varit generös men bidragen försvinner 
till stor del, för Västerås del handlar det om rena pengar 173 Mkr som har räddat stadens budget 
2010, men för år 2011 minskar bidraget till 51Mkr. Vilket är en stor skillnad och då har många 
kommuner och landsting suttit och hoppats under våren att det inte kommer att minska allt för 
mycket till år 2011 utan att det kommer säkert pengar i den vårproposition som kommer i vecka 
15 eller 16 år 2010. Men nu har regeringen tydligt aviserat att det inte kommer några nya pengar. 
Utan motsvarande för kommuner och landstingssektorn är 5 miljarder som finns sen kommer det 
inget mer, av dessa 5 miljarderna är 51 Mkr för Västerås kommuns del. Men det kan möjligtvis 
komma mer pengar säger finansministern Anders Borg men då får kommunerna besked om det 
innan valet. Men i nuläget kan man inte räkna med det (Se bilaga 1 & 2). 
 
Vad är en generation? Var går gränserna för en generation?   
Enligt Wikner kan nog ingen svara på det. En generation är inte som en vanlig människas 
generation på det sättet att det är 20 eller 25 år. Wikner menar att en generation är en kortare 
period men längre än ett år. I kommunens värld brukar man tänka på att det är en mandatperiod 
eller två mandatperioder. Det är ju också ursprunget till balanskravet att det är ju inte meningen 
att Västerås medborgare använder mer resurser än vad Västerås kommun har skatteintäkter för. 
Att redovisa underskott år efter år ska ju inte kommande skattebetalare vara tvungna att återställa 
bara för att nuvarande generation levt över sina tillgångar och det är ju den 
generationsavvägningen som kan göras enligt Wikner.  Utifrån detta resonemang menar han att 
en generation kan uppskattningsvis bör ligga mellan 5-8 år, för att acceptera att det är ungefär 
samma skattebetalare som får se till att återställa sin egen överkonsumtion (Se bilaga 1 & 2). 
 
Hur skulle ni vilja utveckla balanskravets utformning? 
Wikner svarar att han vill att reglerna ska bli tydligare och visa att det gäller balanskrav över en 
period kanske mandatperiod. Men det är svårt att definiera konjunkturcykeln då hög- och 
lågkonjunkturerna inte följer mandatperioderna fullt ut, men på något sätt se det ännu tydligare 
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över en längre period, att det skulle kunna finnas ett resonemang i treårsplaneringen framåt mot 
balanskravet. Till exempel ett finansiellt mål på 1,5-procent under mandatperioden, kan medföra 
att Västerås kommun kan acceptera att redovisa ett negativt resultat ett år för att framöver ta igen 
det under mandatperioden. De diskussionerna tycker Wikner skulle vara mycket bättre och tror 
att det skulle vara bra för alla parter. Men det handlar om att man har en god ekonomi, att man 
har en god ekonomisk hushållning, det måste finnas sanktionsmedel för dem som inte sköter sig. 
En lösning som finansdepartementet börjat fundera på är att i högkonjunktur ska inte alla 
skatteintäkter tilldelas utan staten behåller en del av skatteintäkter för att sedan dela ut i 
lågkonjunktur, vilken kan vara en lösning för att jämna ut det, även om Wikner tycker att sådant 
ska kommunerna kunna sköta själva (Se bilaga 1 & 2). 
 
Anser ni att balanskravet ger en rättvisande bild av er verksamhet, fyller det sin funktion? 
Varför ska realisationsvinsten dras av från resultatet?  
Enligt Wikner ger det en rättvisande bild utav verksamheten det året. Wikner tycker det är bra att 
reavinster dras av. Reavinster är ju inte direkt kopplade till verksamheten utan det är ett 
överskott som inte är skapat av att verksamhet bedrivits effektivt, utan det är faktiskt något på 
sidan om, att Västerås kommun har avyttrat egendom. Wikner tycker att det är mycket bra att det 
hålls isär för annars finns det klåfingriga politiker som är där och börjar använda pengarna till 
den löpande verksamheten samt börjar anställa folk för pengarna och då har Västerås kommun 
lagt upp en långsiktig kostnadsnivå för de här engångspengarna som staden inte har råd att klara 
framåt, så Wikner är nöjd med att de kan hålla isär de pengarna. Wikner tycker att reavinster kan 
användas men koppla det till engångssatsningar. Till exempel att investera, den försäljningsintäkt 
som staden fått in kan användas till att bygga en ny skola (Se bilaga 1 & 2). 
 

4.2 Eskilstuna kommun 
Eskilstuna kommun har fått sitt namn efter en engelsk munk vid namn Eskil, innan var det enbart 
Tuna. Den 25 oktober år 1659 räknas som Eskilstunas grundläggningsdag, efter det att Karl X 
Gustaf gav Eskilstuna stadsprivilegier (eller Carl Gustafs stad som den skulle heta). I 
riksdagsbeslutet år 1771 grundades Eskilstuna Fristad. Som Sveriges första fristad innebar det att 
mindre företag skulle få etablera sig fritt och att verksamheter dessutom skulle få bedrivas utan 
tullavgifter och skråtvång, om de var inom järn-, stål- eller metallförädling. I början av 1800-
talet flyttade Söderhamns gevärsfaktori till Eskilstuna, denna påverkan hade en betydande roll 
för hur staden utvecklades till en framgångsrik industristad. Den första järnvägsförbindelsen 
invigdes under senare delen av 1800-talet. Till följd av en bättre kommunikation ökade 
produktionen vilket resulterade i att det byggdes allt fler fabriker. Under mitten av 1900-talet 
behövdes mer arbetskraft, i och med att industrin fortlöpte att växa, därför rekryterades arbetare 
från hela Sverige men även från utlandet. Arbetskraftsinvandringen resulterade i att allt fler 
bostäder behövdes, vilket ledde till att ett miljonprogram drogs igång som innebar att nya hus 
byggdes upp som radhus, höghus och villor, de ersatte de gamla husen som revs. Andelen 
förvärvsarbetare, löner och invånarantal har ökat betydligt mer än i riket, framgångsfaktorerna är 
dels att det finns snabbare förbindelser till Stockholm och dels att Mälardalens Högskola 
expanderat. ”Eskilstuna kommun har haft en av Sveriges starkaste tillväxter.” (Eskilstuna 
kommun, u.å.(a)) 
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År 1940 var befolkningstalet 40 703 när det var Eskilstuna stad, år 1990 låg befolkningstalet på 
89 765 i Eskilstuna kommun (Eskilstuna kommun, u.å.(b); u.å.(c)). Befolkningsutvecklingen har 
ändrats betydligt, vilket har sin grund i arbetskraftsrekryteringen som skedde mitten av 1900-
talet. År 2009 låg befolkningsmängden på 95 577 och den preliminära befolkningsmängden 
februari år 2010 var 95 581 (Eskilstuna kommun, u.å.(d); u.å.(e)). 
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar bland annat om vilka 
som ska få sitta i kommunens olika styrelser och nämnder. Kommunfullmäktige beslutar även 
om fördelningen av budgeten och det främsta målet är att besluta om riktlinjer och mål för 
verksamheten (Eskilstuna kommun, u.å.(f)). Kommunfullmäktige består av 79 ledamöter med 39 
ersättare, de mandat som sitter i kommunfullmäktige är; Socialdemokraterna 36, Moderaterna 
17, Centerpartiet 6, Folkpartiet 6, Miljöpartiet 4, Vänsterpartiet 4, Kristdemokraterna 4 och 
Sverigedemokraterna 2 (Eskilstuna kommun, u.å.(g)). 
 

4.2.1 En kommun i balans – inre och yttre förutsättningar 

Eskilstuna kommun har ett bra läge, nya företagsetableringar och en hög befolkningstillväxt som 
resulterar i ett ökat bostadsbyggande, vilket leder till att framtidspotentialen ser lovande ut. 
Kommunfullmäktige är tydliga med att påvisa att kommunen måste följa utvecklingen och 
ständigt moderniseras för att trygga kommunmedborgarnas service. För att möjliggöra det krävs 
det att kommunen välkomnar olikheter och idéer, att de dessutom ska ta ansvar för en trygg och 
hållbar framtid, men det förutsätts att kommunen vågar möta utmaningar. För att kunna möta de 
yttre utmaningarna förutsätts det att kommunens ekonomi är i balans (Eskilstuna kommun, 
2009a). 
 
Eskilstuna är en mångkulturell stad och är relativt sett den kommunen som tar emot flest 
flyktingar i landet. För att fortsätta vara en framgångsrik, attraktiv och växande stad, krävs att 
kommunen tar vara på den potential som finns bland de inflyttade. Då kommunkoncernens 
verksamhet består i huvudsak utav tjänsteproduktion innebär det för Eskilstuna kommuns 
utveckling att medarbetarnas kompetens och insats är en avgörande faktor. Därför anser 
kommunen att det är viktigt att den har en strategi för internationellt och regionalt samarbete 
(Eskilstuna kommun, 2009b). För att stimulera en hög sysselsättning och tids- och platsmässig 
rörlighet görs det infrastrukturella satsningar som till exempel Citytunneln och Mälarbanan. Då 
även Eskilstuna är med i Mälardalsrådet som skapades 1992, valdes Eskilstuna och Västerås att 
utgöra Mälardalsregionens centrum som bäst hör ihop med Stockholm. Dåvarande rektorn för 
Mälardalens Högskola med flera tydliggjorde att det fanns en framtid och styrka för Eskilstuna 
och Västerås, som även benämnts som Mälardalens ”Twin cities”. Därmed fick de ta ett stort 
ansvar för regionens satsning, då de ansågs vara mest lämpade för det (Boman, 2008). 
 
Eskilstuna har vägt samman tre dimensioner som är avgörande för nuvarande och kommande 
generationer, således för att vara en bra plats att bo och verka i. De tre dimensionerna är den 
sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionen. Den sociala dimensionen innehåller tre 
målområden: delaktiga och engagerade invånare, goda livsvillkor; jämställdhet, säkert och tryggt 
Eskilstuna med god tillgänglighet och berikande mångfald, god utbildningsnivå och arbete åt 
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alla. Målområdet inom den ekonomiska dimensionen är hållbar tillväxt; ekonomiska värden 
balanseras med miljömässiga och sociala värden. Målområdet inom den miljömässiga 
dimensionen är en god miljö; åtagande om att till kommande generation ska lämnas över ett 
samhälle utan de stora miljöproblemen (Eskilstuna kommun, 2009b). Därför lades stort fokus på 
sjön Mälaren, då det ansågs som en livsnödvändighet med rent vatten åt medborgarna, och att 
den dessutom sågs som en tilltalande sfär för affärsverksamheten (Boman, 2008).  
 

4.2.2 Eskilstuna kommuns finansiella utveckling mellan åren 2005-2009 

Nedan visas en sammanställning över Eskilstuna kommuns resultat, soliditet och likviditet. I 
tabell 4.4 i årets resultat enligt balanskravet syns en tydlig förbättring år 2009, det positiva 
resultat grundar sig på stora kostnadseffektiviseringar. 
 
Tabell 4.4 Eskilstuna kommuns resultat samt förändringar från år 2005 
Årets resultat 2005 2006 2007 2008 2009 
Resultat före extraord. poster, Mkr 36,4 84,1 43,9 46,0 120,1 
Resultat före extraord. poster i 
förhållande till skatteintäkter inkl. 
generella statsbidrag och utjämning, % 1,0 2,3 1,1 1,1 2,8 
Årets resultat i förhållande till 
skatteintäkter inkl. generella statsbidrag 
och utjämning, % 1,0 2,3 1,1 1,1 2,8 
Årets resultat enl. balanskravet, Mkr   18,1 – 4,8 26,7 0,2 99,9 
Årets resultat, Mkr 36,4 84,1 43,9 46,0 120,1 

(Källa: Eskilstuna kommun, 2006, 2007, 2008, 2009b, 2010) 
Not: Extraordinära poster: Omfattar intäkter eller kostnader som inte hör till kommunens ordinarie verksamhet. För 
att en intäkt eller en kostnad ska räknas som extraordinär ska den var av sådan karaktär att den inte förväntas inträffa 
ofta eller regelbundet och uppgår till ett väsentligt belopp. Eskilstuna redovisar inga extraordinära poster åren 2005-
2009, därför är årets resultat detsamma som resultat före extraordinära poster. 
Balanskravet: Årets resultat - realisationsvinster.  
(Eskilstuna kommun, 2010; Västerås stad, 2010c) 
 
 
Finansiella nyckeltal som påvisar kommunens finansiella styrka på lång respektive kort 
sikt 
Tabell 4.5 
Soliditet   2005 2006 2007 2008 2009 
Soliditet enligt balansräkning,  29,4 30,6 28,3 27,9 31,9 
Soliditet exkl. vidareutlåning, % 39 41 41 41 47 
Soliditet inkl.           
pensionsförpliktelser intjänade  
före 1998, % – 4,9 – 5,5 – 9,0 – 7,5 – 6,2 

(Källa: Eskilstuna kommun, 2006, 2007, 2008, 2009b, 2010) 
Not: Soliditet enligt balansräkningen: Summa eget kapital/balansomslutningen. Soliditet är ett mått på den 
långsiktiga betalningsberedskap och handlingsutrymmet (Eskilstuna kommun, 2010). Detta innebär att en soliditet 
på 100-procent tyder på att ett företag är helt självfinansierat mot jämförelse av 0-procent då företaget inte har något 
eget kapital utan endast har lånat kapital (Aktiesite, u.å.). Som ett generellt exempel kan nämnas att soliditeten i 
industri- och handelsföretag ligger inom intervallet 25 till 35-procent (Hansson, 1998). 
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Soliditeten enligt balansräkningen i Eskilstuna kommun ligger på det generella riktmärket på 25 
till 35-procent.  Vidarutlåning är avsett för Eskilstuna kommuns bolag, exkluderas 
vidareutlåningen resulterar det till att soliditeten stärks. Pensionsåtaganden före år 1998 ska 
enligt KRL redovisas som ansvarsförbindelse och ingår inte i balansräkningen, därför är det 
särredovisat. När ansvarsförbindelser pensioner exkluderas från eget kapital sjunker soliditeten 
avsevärt och hamnar under 0-procent, vilket innebär att Eskilstuna kommun inte har något eget 
kapital och gör deras långsiktiga betalningsberedskap undermålig (Eskilstuna kommun, 2010). 
 
 
Tabell 4.6 
Likviditet – Lån 2005 2006 2007 2008 2009 
Kassalikviditet exkl. vidareutlåning till 
kommunala bolag, % 77 61 60 57 71 
Nettolåneskuld, Mkr 1 426,8  1 138,7 1 270,6  1 274  642,8 
Finansnetto, Mkr 44,2 21,4 13,7 8,9 – 0,5 

(Källa: Eskilstuna kommun, 2006, 2007, 2008, 2009b, 2010) 
Not: Kassalikviditet: (Kortfristiga fordringar – Kortfristig del av långfristig fordran - Kortfristig utlåning till 
kommunala bolag via internbank + Kortfristiga placeringar + Kassa och Bank) /  (Kortfristiga skulder – Kommunala 
bolag – Semesterlöneskuld – Amortering långfristiga lån). Kassalikviditet visar det kortsiktiga finansiella 
handlingsutrymmet och betalningsberedskapen. Hänsyn ska tas till den outnyttjade delen av checkkrediten som inte 
är medräknad i tabellen, vilket skulle resulterat i ett högre resultat. Ett bra riktmärke för nyckeltalet är att det ska 
ligga runt 100-procent så att kortfristiga skulder kan betalas efterhand som de förfaller med kortfristiga tillgångar.   
Nettolåneskuld: Räntebärande skulder, både korta och långa.  
Finansnetto: Finansiella intäkter – Finansiella kostnader.  
(Eskilstuna kommun, 2010; Västerås stad, 2010c) 
 
Kassalikviditeten har under perioden 2005-2009 legat under riktmärket för nyckeltalet vilket gör 
att Eskilstunas stad har en undermålig betalningsförmåga att betala de kortsiktiga skulder 
efterhand som de förfaller. Enligt Anders Rehnman (Eskilstuna kommun, Ekonomistrateg, 
Personlig mailkontakt den 8 juni 2010) är den låga likviditeten självald på grund av att 
Eskilstuna har en stor checkräkningskredit på Nordea, krediten har varit billigare att utnyttja 
istället för att ta nya lån för att förstärka likviditeten. Nettolåneskulden har ökat under åren, 
vilket ses som att Eskilstuna kommun haft större skulder än fordringar bortsett från år 2006 då 
skulden minskade med 288,1 Mkr. Nettolåneskuldens ökning under åren kan ses i sitt samband 
med kassalikviditeten och finansnettot som visar en fallande utveckling. Vilket vänder år 2009 
då Eskilstuna kommun halverat sin skuld och därmed förstärkt sin likviditet avsevärt, detta beror 
på att en ny lag har trätt i kraft därav har hela ägarreversen på 659 Mkr externupplånats av 
bolagskoncernen och därmed exkluderats i redovisningen år 2009. Detta har genererat i en lägre 
nettolåneskuld på 642,8 Mkr och därmed resulterat i en bättre kassalikviditet, medans 
finansnettot har påverkats negativt av att ägarreversen inte varit medräknad då detta är en 
finansiell anläggningstillgång (Eskilstuna kommun, 2010). 
 

4.2.3 Hanteringen av balanskravets utveckling  

Med erfarenhet från hela 1990-talet då många kommuner i Sverige gick med underskott i flera år 
kunde det inte fortgå, följden blev att balanskrav instiftades. Som en konsekvens av balanskravet 
införde Eskilstuna kommun en resultatbuffert, som är till för att säkerställa kriser menar Anders 
Rehnman (Eskilstuna kommun, Ekonomistrateg, Personlig kommunikation den 13 april 2010). 
Eskilstuna kommun har under goda år samlat en del av balanskravsresultatet i den 
resultatbufferten, som är avsedd för dåliga tider. Resultatbufferten är enligt Rehnman en tredje 
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lösning, utöver de två som nämnts i teorin som är synnerliga skäl för avsättningar och för 
realisationsförluster (Se bilaga 1 & 3). 
 
Enligt Rehnman är förutsättningen att de ska klara balanskravet löpande varje år, men att om det 
händer något drastiskt som leder till att de inte hinner ställa om sig, kan det resultera i att ett 
enstaka år hamnar resultatet på minus och då är det tänkt att de ska kunna täcka underskottet med 
hjälp av den samlade bufferten. Men de strävar efter en långsiktig drift som ligger på plus, så att 
de kan hantera tillfälliga svängningar i konjunkturen. För att klara det har de kommit fram till att 
ett ekonomiskt mål på 2-procent av skatteintäkterna är det som de ska eftersträva. Det vill säga 
att Eskilstuna kommun ska ha ett 2-procentigt resultat överskott för att inte hamna i obalans 
under tillfälliga svängningar i konjunkturen. Att enbart ligga på plus minus noll är enligt 
Rehnman för lågt, utan som nämnts tidigare ska de visa ett 2-procentigt överskott för att klara 
fluktuationer i konjunkturen, och då även klara balanskravet (Se bilaga 1 & 3). 
 
En lösning för att kringgå balanskravets inlåsningseffekt 
Enligt Rehnman har Eskilstuna kommun inte känt av någon inlåsningseffekt av resultatet i 
samband med införandet av balanskravet, han åsyftar på att eftersom de inte legat på ett 
överdrivet överskott har de varken haft diskussioner kring det eller upplevt inlåsningseffekten. 
Vilket han tror att Västerås kommun har upplevt eftersom Västerås kommun går med jättestora 
överskott varje år.  Men däremot har de tagit en del av överskotten under årens gång och avsatt i 
en resultatbuffert som ska kunna nyttjas under dåliga tider, då är det tänkt att det negativa 
resultatet ska täckas upp med de medlen från resultatbufferten. År 2009 var ett sådant läge då 
kostnaderna för försörjningsstödet blev uppåt 35 miljoner kronor. Då hamnade de i en sådan 
situation att de beslutade om att täcka de extra kostnaderna med hjälp av att ta ut 35 miljoner 
kronor ur resultatbufferten. Men i slutändan visade det sig att de inte behövde nyttja de 35 
miljonerna, så det beloppet återställdes i samband med bokslutet (Se bilaga 1 & 3). 
 
Vidare nämner Rehnman att deras resultatbuffert år 2010 uppgår till ungefär 110 miljoner kronor 
och att det möjligen är den nivån de ska ligga på, eftersom de inte har talat om att höja den. Med 
det menar han att de inte har satt upp något mål på hur stor resultatbufferten ska vara, utan det 
viktigaste är att den skapar utrymme för dem. Men tillägger att om de ska nyttja medlen från 
resultatbufferten ska det vara till följd av en djup kris och då är det verkligen synnerliga skäl (Se 
bilaga 1 & 3). 
 

- Demografisk fond  

Under åren 2008 och 2009 var det bekymmersamt i demografin, i samband med ett stort antal 
inflyttningar till kommunen. Rehnman menar att i sådana situationer hänförs kostnader som 
uppstår i sammanhanget direkt medan intäkterna i form av skatteutjämningsbidrag kommer med 
eftersläpning på två år. För att kunna reglera detta fann Eskilstuna kommun en lösning genom att 
skapa en demografisk fond. I den fonden avsätter de en del av resultatet för att kunna hantera 
svängarna i demografin. Rehnman syftar på att för att klara ett enstaka år med väldigt hög 
inflyttning kan det som sparats i fonden användas, de medlen är öronmärkta, för just det 
ändamålet. I och med att demografin är en löpande kostnad och det är något som på kort sikt inte 
går att styra över om det skulle bli ett underskott något år, finner de det möjligt enligt Rehnman 
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att anföra detta som synnerliga skäl för att kunna använda medel ur fonden för att täcka det 
tillfälliga underskottet, istället för att återställa framtida resultat. Men Rehnman betonar att det 
bara är tillfälligtvis som dessa medel kan nyttjas, förhållandena ska inte vara så att det medvetet 
redovisas ett underskott för att det finns medel, utan det ska vara en situation som de inte råder 
över. Vidare nämner Rehnman att när det gäller demografin finner han inga problem i denna 
lösning, utan den löper på automatiskt eftersom skatteutjämningsbidraget kommer med 
eftersläpning, vilket innebär att normaldriften kommer att täckas upp nästkommande år (Se 
bilaga 1 & 3). 
 
Synnerliga skäl 
Utöver de två synnerliga skäl som finns i teorin har Eskilstuna kommun funnit en tredje lösning 
genom att införa en resultatbuffert. Enligt Rehnman är det en del av balanskravsresultatet som 
läggs i resultatbufferten, som är tänkt att kunna tas ifrån i samband med ett negativt resultat 
istället för att återställa det negativa resultatet inom tre år. Rehnman anser att balanskravet är 
väldigt fritt hållet i och med att det är fullmäktige som prövar synnerliga skäl, det är ingen annan 
som regeringen, revisorerna eller SKL som kan överklaga det. Revisorerna har enligt Rehnman 
ett inflytande då de godkänner sitt tycke i sammanhanget för vad kommunfullmäktige beslutar 
om, då detta är ett ansvar gentemot medborgarna över hur pengarna fördelas. Vidare nämner han 
att när det handlar om SKL kan de enbart ge rekommendationer om hur lagen ska tolkas och 
dylikt. Rehnman förtydligar med att nämna att i slutändan är det kommunfullmäktige som tar 
ställning till beslutet, men det är självklart, fortsätter han, att om det tolkas helt tokigt kommer 
fullmäktige inte att få sitta kvar en mandatperiod då ett fortsatt förtroende av invånarna inte 
erhållits (Se bilaga 1 & 3). 
 
Vilken strategi använder Eskilstuna för att möta effekten av den finansiella krisen 
Rehnman nämner att våren 2009 var då de hade kris. Eftersom lågkonjunkturen kom hösten 2008 
såg de effekterna av den våren 2009. Enligt Rehnman såg det väldigt bekymmersamt ut men det 
löste sig i bokslutet för 2009, genom att de hade lagt ut besparingar på nämnderna på mer än 40 
miljoner kronor. Detta resulterade i att de även kunde leverera ett överskott, vilket de inte trodde 
att de skulle göra på grund utav de minskade skatteintäkterna och de ökade 
försörjningskostnaderna som blev en konsekvens av lågkonjunkturen. Han menar att de lyckades 
och mycket var på grund av besparingarna som de gjort men även genom att deras 
skatteprognoser blev bättre än vad de hade förutsett. Rehnman tillägger även att en del 
avtalsförsäkringar bidrog till att resultatet blev positivt. Avtalsförsäkringar för personal, 
försäkringar för sjukkostnader och etcetera som gav extra intäkter på ungefär 50 miljoner kronor, 
förbättrade det ekonomiska läget (Se bilaga 1 & 3). 
 
För år 2010 är det lokaleffektiviseringar som blir ett viktigt åtagande, han menar att de ska 
minska deras lokalytor för att frigöra pengar, som är tänkt att läggas på personal istället. Genom 
att till exempel vara minst två personer som delar på kontorsrummen frigörs yta. Dessutom 
tillägger Rehnman att de även arbetar med inköpsstrategier för att få följsamhet mot de ramavtal 
de har inom de olika branscherna. Ett sätt för att få ner inköpskostnaderna är att öka graden av 
köptrohet, alltså på det sättet få ner priserna på deras varor och tjänster. Dessutom tillägger 
Rehnman att inom kommunen har det även pågått mycket centraliseringar inom olika funktioner, 
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så som IT och löneadministrationscentraliseringar, vilket resulterat i att kostnaderna hålls ner (Se 
bilaga 1 & 3). 
 
Hur fungerar det med de medel ni får från staten? 
Rehnman förklarar närmare att problemet med att kostnaderna för försörjningsstödet blev uppåt 
35 miljoner kronor år 2009, vilket även kommer att öka ytterligare under år 2010. Men då 
erhåller de ett statsbidrag på närmare 90 miljoner kronor, ett konjunkturstöd, vilket kommer att 
underlätta hanteringen av de ökade försörjningskostnaderna. Enligt Rehnman beräknas 
konjunkturstödet att försvinna under år 2011 eftersom konjunkturen är på väg upp, vilket leder 
till att de kommer att få en tillväxt i skatten som resulterar i att kommunernas ekonomi ska kunna 
hantera år 2011 utan ett konjunkturstöd. Men lite bekymmersamt är det menar Rehnman 
eftersom de låg på plus minus noll i februariprognosen år 2010, men tillade att eftersom de gjort 
så pass kraftiga besparingar år 2009 och även för år 2010 så åsyftar han att de troligtvis kommer 
att klara sig. Men de inväntar en skatteprognos från regeringen, där det kommer att framgå om 
regeringen har skrivit upp prognoserna. Därefter kommer SKL att följa upp med en ytterligare 
skatteprognos den 22 april 2010, och det är den skatteprognosen från SKL som Eskilstuna sedan 
bygger sin budget på. De brukar förvisso även redovisa regeringens prognoser i sina rapporter 
och även ekonomistyrningsverkets prognoser i och med att de nämnda gör egna självständiga 
bedömningar, men det är SKL:s bedömningar som de följer (Se bilaga 1 & 3). 
 
Vad är en generation? Var går gränserna för en generation?   
Som Rehnman ser det, är det en generation som arbetar idag och som ska skapa ett samhälle för 
morgondagens generation. Enligt hans mening är det barn och ungdomar idag, så det kan tolkas 
som att en generation kan vara runt 30 år, med andra ord menar Rehnman att det kan finnas tre 
generationer under en livslängd. Han tillägger att en generation för honom är en lång tid. Men 
tillägger att det är väldigt otydligt och att de inte har verktyg för att kunna mäta det (Se bilaga 1 
& 3). 
 
Hur skulle ni vilja utveckla balanskravets utformning? 
Rehnman anser inte att det är något bekymmer med hur balanskravet är utformat idag. Utan 
påpekar att de ändå har en ambition av att uppnå ett resultat som balanskravet kräver för att klara 
de konjunktionella svängarna. Med det menar han att kommunen eftersträvar att ha ett 
resultatmål på 2-procent av skatteintäkterna, vilket är mer än vad balanskravet kräver (Se bilaga 
1 & 3). 
 
Under intervjun fördes en diskussion ifall Eskilstuna skulle få ett bättre resultat, skulle de då se 
utformningen ur ett annat perspektiv och möjligtvis vilja ändra på balanskravet? Till exempel för 
att kunna kostnadsföra en investering under ett år. Det fann Rehnman inte troligt vilket anspelar 
på att då belastas en generation väldigt hårt. Han förtydligade detta resonemang genom att 
nämna citybanan som ett exempel. Han menar att kostnadsföra den investeringen på 100 Mkr 
under ett år, när investeringen är tänkt att hålla i 30 år är inte i enighet med att varje generation 
ska stå för sina kostnader, på det sättet beskattas dagens generation hårt (Se bilaga 1 & 3). 
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Anser ni att balanskravet ger en rättvisande bild av er verksamhet, fyller det sin funktion? 
Varför ska realisationsvinsten dras av från resultatet? 
Rehnman bedömer att i grunden för deras del så fyller det sin funktion att ha ett balanskrav. Han 
menar vidare att de får det jobbigt om de inte uppnår nollresultatet, det vill säga att de får 
förklara sig för revisorerna men även för media och kommunmedborgarna, vilket han anser är 
sunt. Rehnman menar att reavinster är bra att använda vid finansiering av pensionsavsättningar 
och tillägger att det är det vanligaste sättet för kommunen att skriva av framtida 
pensionskostnader (Se bilaga 1 & 3). 
 

4.3 Västerås kommun och Eskilstuna kommuns näringsliv 

En kommuns näringsliv, läge och statlig infrastruktur ingår i ens kommuns yttre förutsättningar 
och alla tre faktorer påverkar till god ekonomisk hushållning i en kommun (Knutsson et al., 
2006). Läge och infrastruktur har beskrivits i kapitel 4.1.1 och 4.2.1, den tredje faktorn 
näringsliv visas i diagram 1. Diagrammet ger en bild över de två kommunernas näringsliv där det 
visas som ”det totala antalet privata arbetsplatser per 1 000 invånare i kommunen respektive 
länet med minst 1 anställd.” (Ekonomifakta, 2009b) För år 2009 visar Västerås 30,0 och 
Eskilstuna 26,4 vilket jämförs med Sverigemedeltalet 31,6.  
 
Diagram 1 

Variabeln visar det totala antalet 
privata  arbetsplatser per 1000 invånare 
i kommunen respektiven länet med 

minst 1 anställd.
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(Källa: Ekonomifakta, 2009b) 
Not:” Registret bygger på administrativa material (exempelvis Skatteadministration). Ändringar i regelverk kan 
därför påverka jämförbarheten mellan enskilda år. Gränsen för momsregistrering har exempelvis sänkts 1997 så att 
alla företag som genomfört momsredovisning omfattas av statistiken, att jämföra med att det tidigare krävdes 
momsredovisning på minst 200 000 kr/år för att omfattas. Detta har medfört betydligt fler registrerade företag från 
och med 1997. Värdena avser den 30 november varje år.” (Ekonomifakta 2009b) 
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5. Analys 
Här analyseras empirisk data mot bakgrund av referensramen. Fokus är syftet med uppsatsen hur 
Västerås kommun och Eskilstuna kommun hanterar balanskravet. 
 
Sammansättning av Västerås kommuns och Eskilstuna kommuns nyckeltal 
Tabell 5.1 
  2005 2006 2007 2008 2009 

  V-ås E-tuna V-ås E-tuna V-ås E-tuna V-ås E-tuna V-ås 
E-

tuna 

Resultat                     
Resultat före extraord. 
poster, Mkr 146 36,4 360 84,1 293 43,9 229 46 204 120,1 

Resultat före extraord. 
poster i förhållande till 
skatteintäkter inkl. 
generella statsbidrag 
och utjämning, % 

3,2 1 7,3 2,3 5,6 1,1 4,2 1,1 3,7 2,8 

Årets resultat i 
förhållande till 
skatteintäkter inkl. 
generella statsbidrag 
och utjämning, % 

2,5 1 5,9 2,3 4,4 1,1 3,3 1,1 3,7 2,8 

Årets resultat enl. 
balanskravet, Mkr 95 18,1 200 – 4,8 152 26,7 50 0,2 – 166 99,9 

Årets resultat, Mkr 116 36,4 291 84,1 228 43,9 180 46 204 120,1 

Soliditet                       
Soliditet enligt 
balansräkning, % 42,7 29,4 46,1 30,6 45,6 28,3 48,5 27,9 51,2 31,9 

Soliditet exkl. 
internbank, % 

74,8 39 79,5 41 78,6 41 75,8 41 75,1 47 

Soliditet inkl. 
ansvarsförbindelse 
pensioner, % 

18,7 – 4,9 19 – 5,5 18,2 – 9,0 19,5 – 7,5 21,4 – 6,2 

Likviditet                     

Kassalikviditet exkl. 
vidareutlåning till 
kommunala bolag, % 

77 77 88 61 118 60 101 57 127 71 

Nettolåneskuld, Mkr – 150 1 426,8 – 192 1 138,7 – 368 1 270,6 – 153 1 274 – 894 642,8 
Finansnetto, Mkr 62 44,2 91 21,4 79 13,7 77 8,9 118 – 0,5 

 

I tabellen kan man tydligt se att kommunerna har olika finansiella styrkor. Där grunden för att kunna göra en rättvis 
jämförelse bygger på analysmodellen som utvecklats från resonemanget i kapitel 3.6. 

 
Årets resultat enligt balanskravet har under årens gång skilt sig åt nämnvärt och man kan tydligt 
se att Västerås har en starkare ekonomi förutom år 2009. Det negativa balanskravsresultatet år 
2009 är framförallt hänfört till investeringen i citytunneln, vilket uppgår till 195 miljoner kronor 
efter indexuppräkning och ska utbetalas likviditetsmässigt under perioden 2013-2017, samt 
realisationsvinsterna från avyttrade tomträtter. Detta beslut grundar sig på att Västerås har en bra 
ekonomi samt medel i balansfonden som kan motiveras inför kommunfullmäktige. Eskilstuna 
har ett annat förhållande till balanskravet, deras balanskravsresultat har under årens gång ökat 
och därmed har de byggt upp en resultatbuffert. Men till skillnad från Västerås utnyttjas inte 
denna resultatbuffert till investeringar, utan endast när en djup kris uppstår (Se tabell 4.1; 4.4 och 
bilaga 2; 3). 
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Soliditeten som visar den långsiktiga betalningsberedskapen visar att båda kommunerna har en 
god soliditet, även här visar Västerås en bättre finansiell ställning. Det är också intressant att se 
skillnaden mellan kommunerna då pensionsavsättningar inkluderas i beräkningen, soliditeten 
försämras betydligt och Eskilstuna kommun får till och med ett negativt resultat (Se tabell 4.2; 
4.5). 
 
Likviditet visar betalningsberedskapen på kort sikt, där måttet ska ligga på 100-procent. År 2005 
visade båda kommunerna en kassalikviditet på 77-procent men därefter har procentsatsen sjunkit 
för Eskilstuna kommun fram till år 2009. Västerås kommun har under motsvarande period 
arbetat upp sin likviditet, och har under de tre senaste åren påvisat en god likviditet där måttet 
överstiger 100-procent. Nettolåneskuldens förändring under åren kan ses i sitt samband med 
kassalikviditeten och finansnettot som visas tydligt år 2009 då Eskilstuna kommun halverat sin 
skuld på grund utav att ägarreversen exkluderats och därmed förstärkt kassalikviditet, men 
påverkat finansnettot negativt. I Västerås kommun år 2009 är fordringarna markant större än 
skulderna och detta har medfört en förstärkt kassalikviditet och finansnetto (Se tabell 4.3; 4.6). 
 
– Västerås kommun och Eskilstuna kommuns olika inre och yttre förutsättningar 
För att uppnå en ekonomi i balans måste kommunen aktivt arbeta med relativa och långsiktiga 
yttre och inre förutsättningar, samt de förutsättningar som förändras över tiden.  
Yttre omständigheter som påverkar kommunernas ekonomi är: för Västerås att det har ett mer 
attraktivt läge jämfört med Eskilstuna, som till exempel det geografiska läget där båda städerna 
ligger i Mälarregionens mitt på var sin sida om Mälaren där Västerås har en fördel att staden 
ligger vid Mälaren och därmed har tillgång till Sveriges största insjöhamn, medan Eskilstuna 
ligger en bit från Mälaren. Båda Västerås och Eskilstuna har bra transportvägar men där Västerås 
även har tillgång till sjöfart och flygplatsen. Båda kommunerna har satsat på utbildning och 
skapat en gemensam högskola (Mälardalens högskola) där även internationella utbildningar 
bedrivs. Båda kommunerna har liknande yttre förutsättningar men den avgörande faktorn som 
ligger utanför kommunernas kontroll är det geografiska läget vilket ska sättas i sitt samband med 
kommunens infrastruktur och näringsliv (Se kapitel 3.4; 4.1.1; 4.2.1). 
 
Inre förutsättningar som är gemensamma för Västerås och Eskilstuna är att de är med i 
Mälardalsrådet. Detta utgör en grund för liknande strategiplaner då båda parter vill vara med och 
konkurrera på den Europeiska marknaden. Därför blir viktiga strategimål som, miljö, trygghet, 
jämställdhet och tillgänglighet, hållbar tillväxt/expansivt och företagsvänligt viktiga 
gemensamma förutsättningar. Detta skapar en mer attraktiv kommun, vilket i sin tur lockar till 
sig internationella företag (Se kapitel 3.4; 4.1.1; 4.2.1). 
 
– Hur kringgår Västerås kommun och Eskilstuna kommun balanskravets inlåsningseffekt  
Västerås som har en stark ekonomi insåg tidigt konsekvenserna av balanskravets införande, 
vilket hämmade deras långsiktiga planering. För att undkomma detta skapade Västerås kommun 
tidigt i likhet med andra mer stabila kommuner en balansfond. Balansfonden innehöll 
öronmärkta medel från det egna kapitalet. Detta gjorde det möjligt för kommunen att under 
svårare tider, när de redovisade ett underskott, hänvisa till balansfonden, och på detta sätt 
kringgå balanskravets inlåsningseffekter. Denna lösning står inte i regelverket, utan är en lösning 



 

 33

som kommunerna tillämpar i praxis. Begreppet balansfond finns inte officiellt, men har godkänts 
av SKL och statsmakten. Resonemanget går i linje med det som diskuterats i samhället, 
nämligen att balanskravet skapat inlåsningseffekter för kommuner med stark ekonomi.  Detta 
stämmer överens med att balanskravet är anpassad för kommuner med svag ekonomi. Detta har 
konstaterats av Eskilstuna kommun som inte känt av inlåsningseffekterna i och med att de inte 
haft ett överdrivet överskott jämfört med Västerås kommun, men Eskilstuna har från goda års 
överskott skapat en resultatbuffert, som enbart ska nyttjas under djupa kriser. Utöver detta 
skapade Eskilstuna kommun år 2008 en demografisk fond med medel från balanskravsresultatet. 
I och med den stora befolkningsökningen år 2008 uppkom direkta kostnader som de inte hade 
täckning för. Med hjälp av den demografiska fonden kunde de täcka upp de kostnaderna och 
sedan i efterhand justera med skatteutjämningsbidraget som kommer med eftersläp på två år (Se 
kapitel 3.5; 4.1.2; 4.2.2). 
 
– Synnerliga skäl  
Ett negativt resultat ska återställas enligt lag inom tre år, om inte det finns synnerliga skäl. 
Lagstiftaren till regelverket har identifierat två orsaker för synnerliga skäl, realisationsförluster 
och avsättningar. Men det finns en tredje lösning, för Västerås är det balansfonden och för 
Eskilstuna är det resultatbufferten. I alla tre fallen för synnerliga skäl krävs ett godkännande av 
kommunfullmäktige. Men för att använda den tredje lösningen med balansfonden respektive 
resultatbufferten, krävs det att medel finns undansparade (Se kapitel 3.5; 4.1.2; 4.2.2). 
 
– Vilken strategi använder Västerås kommun respektive Eskilstuna kommun för att möta 
effekten av den finansiella krisen. 
En generell utgångspunkt för kommuner och landsting är att de strävar att uppnå ett 2-procent 
finansieringsmål. För Västerås del har det tidigare finansiella målet på 2-procent, det vill säga att 
balanskravsresultatet ska vara 2-procent av statsintäkterna och generella statsbidrag, ska minskas 
till 1,5-procent. Målet ska även gälla under en längre tidsperiod och inte enbart under ett enskilt 
år. Målet ska vara uppnått år 2013. Ett annat mål som Västerås har haft är att inte låna till 
investeringar, vilket de har lyckas bra med samt att de har sålt av tomträtter, vilket har stärkt 
stadens likviditet. Eskilstuna har också ett 2-procent mål men för att klara effekterna av krisen 
genomförde kommunen besparingar och ändrade om en del avtalsförsäkringar under år 2009 
som resulterade i ett positivt balanskravsresultat. Ett viktigt åtagande som ska minska 
kostnaderna för år 2010 är lokaleffektiviseringar, nya inköpsstrategier som ska resultera i en 
prisminskning på deras varor och tjänster samt centraliseringar inom olika funktioner (Se kapitel 
1; 3.5; 4.1.2; 4.2.2). 
 
– Hur fungerar det med de medel ni får från staten? 
De medel som kommuner tillhandahåller från regeringen är rena bidrag och ska inte betalas 
tillbaka. Västerås fick för år 2010 173 Mkr som har räddat Västerås budget för år 2010 men för 
år 2011 kommer bidraget att endast vara 51 Mkr. Innan bidragsutdelningen för år 2011 trodde 
många kommuner att det skulle komma mer pengar i vårpropositionen men regeringen har 
tydligt aviserat att det inte ska bli fallet utan kommunerna får hålla sig till sin del de har fått 
tilldelat vilket är 51 Mkr för Västerås del. Möjligtvis kan det komma mera bidrag men då får 
kommunerna besked om detta innan valet säger finansministern Anders Borg. För Eskilstunas 
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del blev statsbidraget för år 2010 närmare 90 Mkr, vilket Rehnman räknar med att det kommer 
att försvinna under år 2011 men tillägger att de inväntar en skatteprognos från regeringens sida 
för att se om regeringen skrivit upp prognosen (Se kapitel 4.1.2; 4.2.2). 
 
– Vad är en generation? Var går gränserna för en generation? 
För att balanskravet ska uppnås är det viktigt att de löpande intäkterna täcker de löpande 
kostnaderna. Det medför att varje generation bär ansvar för de kostnader som uppstår i samband 
med den service som kommunmedborgare vill ha och beslutar om. I litteraturen står det inte 
tydligt vad en generation är och både Västerås och Eskilstuna kommun har egentligen ingen 
definition på vad en generation är. Wikner anser att en generation kan vara en eller två 
mandatperioder. Motiveringen är ursprungligen från balanskravet att medborgarna som bor i en 
kommun inte ska använda mer resurser än vad det finns skatteintäkter för. Kommande 
skattebetalare ska inte behöva återställa tidigare generations överkonsumtion. Enligt Rehnman 
kan en generation ligga runt 30 år, men att de inte har verktyg för att kunna mäta det utan menar 
att det är väldigt otydligt, men tillägger att en generation ska skapa ett samhälle för 
morgondagens generation (Se kapitel 1.1; 4.1.2; 4.2.2). 
 
– Hur skulle ni vilja utveckla balanskravets utformning? 
Wikner tycker att balanskravets regler ska bli än tydligare och att balanskravet ska sträcka sig 
över en mandatperiod, där finansiella målet ska ligga på 1,5-procent, för att till exempel vid en 
investering kunna redovisa ett underskott ett år, men att investeringen sedan genererar intäkter 
under mandatperioden. Detta resonemang grundar sig i att en kommun har en god ekonomisk 
hushållning och att det till exempel ska finnas sanktionsmedel för de som inte sköter sig. En 
lösning som finansdepartementet har funderat på är att kommunerna inte ska få sig tilldelat alla 
skatteintäkterna under högkonjunktur, för att sedan under lågkonjunktur tillhandahålla 
kommunerna de undanlagda skatteintäkterna. Men menar Wikner egentligen ska kommunen 
sköta sådant själv. Enligt Rehnman i Eskilstuna kommun finner de inget problem med hur 
balanskravet är utformat, utan menar att kommunen har ambition att ha ett resultatmål på 2-
procent, vilket är högre än vad balanskravet kräver. Rehnman tillägger att även om de skulle få 
ett bättre resultat och skulle kunna kostnadsföra större investeringar under ett år, finner han inget 
argument för denna handling med motiveringen att en generation belastas hårt. Till exempel 
investeringen i citybanan som Västerås och Eskilstuna är med och finansierar, där Västerås har 
beslutat att betala av investeringen på 195 Mkr. innan år 2013, medan Eskilstuna valt att 
delbetala under en 25 års period (Se kapitel 4.1.2; 4.2.2). 
 
Regeringen har blivit medveten om balanskravets konsekvenser vilket framgick i 
vårpropositionen år 2009 då det togs upp att balanskravet behövde ytterligare förändringar Detta 
ledde till att i budgetpropositionen år 2010 lämnades förslag på att utforma en 
kommunstabiliseringsfond för att skapa stabilare ekonomiska förutsättningar över konjunkturer. 
Vidare har Stockholms kommun och SKL lagt fram förslag till regeringen om att förlänga 
tidsperioden för att upprätthålla ett balanskrav från ett år till en längre tidsperiod. Resonemanget 
kring detta förslag är att en längre tidsperiod underlättar för kommunerna att hantera 
konjunktursvängningarna och få en möjlighet att kunna tillgodogöra sig överskotten från tidigare 
års balanskravsresultat (Se kapitel 3.5). 
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– Anser ni att balanskravet ger en rättvisande bild av er verksamhet, fyller det sin 
funktion? Varför ska realisationsvinsten dras av från resultatet? 
När en kommun säljer av en tillgång till ett högre värde än det bokförda värdet uppstår en 
realisationsvinst. Realisationsvinster tillhör inte den löpande verksamheten, därför ska 
balanskravet uträknas med utgångspunkt i resultatet exkluderat realisationsvinsterna (Se kapitel 
3.2.3). Enligt Wikner ger balanskravet en rättvisande bild av kommunens verksamhet och att 
dessutom reavinsterna dras av från årets resultat då de inte är hänförda till verksamheten utan är 
något som Västerås kommun har avyttrat från sina tillgångar. Om inte reavinster särredovisas 
finns det risk att klåfingriga politiker använder dessa medel, till exempel börja nyrekrytera, vilket 
ökar de långsiktiga kostnaderna för Västerås kommun. Wikner menar att dessa tillfälliga 
reavinster bäst lämpar sig för investering i till exempel en ny skola. Rehnman anser att 
balanskravet fyller sin funktion och sätter press på kommunen att uppfylla balanskravet såtillvida 
att de annars får kritik från kommunmedborgarna. I Eskilstuna används reavinsterna för att 
finansiera pensionsavsättningar (Se kapitel 4.1.2; 4.2.2). 
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6. Slutsats  

Hur hanterar Västerås kommun och Eskilstuna kommun balanskravets utformning 
utifrån deras starka respektive svaga ekonomi? 
Utifrån analysmodellen av kommunernas nyckeltal kan tydligt ses att Västerås har en starkare 
finansiell ställning jämfört med Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun har en högre belåning 
vilket gör att de är mindre självfinansierade och mer utsatta finansiellt sett, detta gör att de står 
sämre rustade för betalningsberedskap på kort och lång sikt. Nyckeltalen visar ett tydligt 
samband mellan graden av självfinansieringen och resultatet. Vilket tydligt kan ses år 2009 då en 
tydlig förbättring av alla tre nyckeltal uppstod i Eskilstuna kommun då stora 
kostnadseffektiviseringar gjordes.  Västerås har under perioden arbetat med att bli 
självfinansierade vilket syns i nettoskulden då skulden under årens gång minskat.  Minskningen 
av nettoskulden har medfört att resultatet, soliditeten och likviditeten har ökat vilket skapat en 
bra betalningsberedskap på kort och lång sikt. Det negativa balanskravsresultatet år 2009 kan 
förklaras av Västerås investering i citytunneln och att det avyttrat tomträtter. Tack vare att 
Västerås kommun byggt upp en bra betalningsberedskap och avsatt medel i sin balansfond kan 
de redovisa ett negativt resultat år 2009 och hänföra det negativa resultatet till balansfonden. 
 
Västerås kommun har en starkare ekonomi, vilket kan kopplas till att de har ett mer attraktivt 
geografiskt läge. De gemensamma yttre förutsättningarna för Västerås kommun och Eskilstunas 
kommun är Mälardalens högskola, transportvägar, det centrala läget i Mälarregionen och 
dessutom att båda är industristäder historiskt sätt, vilket skapar en identitet. Den yttre 
förutsättningen som kan särskilja kommunerna åt, och kan ha en avgörande påverkan på den 
ekonomiska styrkan i Västerås kommun kan vara att kommunen är belägen vid Mälaren, vilket 
skapat Sveriges största insjöhamn. Insjöhamnen ger en ytterligare transportväg till Västerås 
kommun, även flygplatsen resulterar i att kommunen blir mer lättillgänglig. Detta kan ge 
förutsättningar för utveckling av infrastrukturen vilket i sin tur kan gynna ett expansivt 
näringsliv. 
 
Västerås kommun och Eskilstuna kommun har olika förhållningssätt till hur de hanterar 
utformningen av balanskravet. På grund av att balanskravet inte är anpassat för kommuner med 
stark ekonomi samt att balanskravet inte är utformat för att hantera konjunktursvängningar. 
Konsekvensen av balanskravet har medfört att vid en lågkonjunktur hindras kommuner att 
utnyttja de överskott från tidigare år.  
 
På grund av kommunernas olika ekonomiska förhållanden till balanskravets utformning har de 
funnit olika lösningar som de kan tillämpa inom kommunen. Västerås kommun har varit mer 
kreativ i sin strategi genom att de diskuterat, utmanat och provat olika lösningar för att få ut 
bästa effekten av utformningen av balanskravet. I och med att Västerås kommun har en stark 
ekonomi reagerade de kraftigt på de konsekvenser som balanskravet medförde i början av 2000-
talet då den ekonomiska planeringen hämmades genom att balanskravet skapade 
inlåsningseffekter. Detta medförde att Västerås kommun fann en egen lösning i likhet med andra 
kommuner som hade en bra ekonomi. Genom att de skapade balansfonden av öronmärkta medel 
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från eget kapital kom de tillrätta med inlåsningseffekterna. På så vis att när kommuner redovisar 
underskott under svårare tider kan de hänvisa till balansfonden inför kommunfullmäktige. Denna 
lösning har godkänts av statsmakten och SKL men står inte i regelverket. Därför finns inte heller 
begreppet balansfond officiellt. 
 
Eskilstuna kommuns förhållande till balanskravet är mer reserverad med utgångspunkt på att de 
inte haft ett överdrivet överskott av balanskravsresultatet. De har fokuserat sina strategier mer 
mot besparingsåtgärder och kostnadseffektiviseringar. Däremot har de skapat en resultatbuffert 
från överskotten av balanskravsresultaten som är tänkt att utjämna tillfälliga intäktsminskningar 
och kostnadsökningar över konjunktursvängningar. Utöver resultatbufferten har de skapat en 
tillfällig lösning för att hantera den tillfälligt ökande demografin, en så kallad demografisk fond 
där de har öronmärkt medel från resultatbufferten och fört till fonden.  
 
Grundtanken bakom respektive kommuns lösningar har varit att utjämna tillfälliga 
kostnadsökningar och intäktsminskningar. Men i och med att Västerås kommun har ett stort 
överskott i balansfonden har de även möjligheten att kunna använda dessa medel till särskilda 
satsningar. Förutsättningen för detta resonemang är att det finns medel i balansfonden och att 
kommunfullmäktige godkänner beslutet.  Detta medför att balanskravsresultatet blir negativt 
vilket i lag ska återställas inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl som 
realisationsförluster eller avsättningar då kan kommunerna redovisa ett negativt 
balanskravsresultat utan att behöva återställa inom tre år.   
 
Ett annat förhållningssätt till balanskravet som skiljer kommunerna åt är synen på en generation. 
En grundtanke med införandet av balanskravet är att varje generation ska bära sina kostnader 
utifrån den service medborgarna vill ha och beslutar om. En intressant iakttagelse är att synen på 
en generation skiljer sig avsevärt mellan respondenterna, vilket kan bero på deras förhållande till 
sin egen ekonomi då Västerås kommun har en starkare finansiell ställning än Eskilstuna 
kommun. Detta kan vara anledningen till att Västerås kommun valt att betala hela sin investering 
i citytunneln inom perioden 2013-2017, då de uppskattar att en generation är en till två 
mandatperioder vilket innebär att den nuvarande generationen står för sina kostnader som de 
beslutat om. Eskilstuna däremot finner inte detta resonemang tillfredställande då de anser att 
dagens generation belastas hårt. De har valt att betala hela investeringen i citytunneln under 25 år 
eftersom investeringens ekonomiska livslängd beräknas till cirka 30 år, de anser att en generation 
kan sträcka sig till 30 år.  Resonemanget för detta kan vara att deras ekonomi är svagare vilket 
kan leda till att deras avbetalningsplan på investeringen blir längre. En intressant tanke är att 
både Wikner och Rehnman är ense om att begreppet generation är mycket svårt att mäta, det vill 
säga var börjar en generation och var slutar en generation. En tänkbar slutsats för kommunernas 
olika strategier rörande avbetalningen av citytunneln kan kopplas till synen på en generation 
samt kommunens förutsättningar och resurser. 
 
Finner de två kommunerna ett behov av att utveckla balanskravets utformning? 
Tanken bakom balanskravet, finner de båda kommunerna som god; att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Men för Västerås del skapar 
balanskravet diskussioner om redovisningsfrågor därför att balanskravet fortfarande är otydligt 
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utformat. En önskan från Västerås kommun är att det ska bli ett tydligare regelverk och att 
balanskravets ettårsperiod ska sträcka sig under en längre tidsperiod. Eskilstuna är nöjd med 
balanskravet vilket går i linje med hur balanskravet är utformat nämligen för kommuner med 
svag ekonomi. I och med att Västerås kommun och andra kommuner med stark ekonomi tidigt i 
början av år 2000 löste inlåsningseffekterna genom att skapa en balansfond, uppstår en tanke om 
varför diskussionerna om en kommunstabiliseringsfond och förlängningen av balanskravets 
tidsperiod tagit så lång tid för regeringen att bearbeta och ge förslag om. En tänkbar anledning 
till att regeringen reagerar nu år 2010, kan vara att den finansiella krisens efterverkningar har satt 
balanskravets utformning på sin spets. 
 
Övriga reflektioner 
Vi finner att studien möjligen kan generaliseras om det finns liknade ekonomiska förutsättningar 
som i Västerås kommun och Eskilstuna kommun. Det vill säga att kommuner med stark ekonomi 
borde uppleva samma inlåsningseffekter som Västerås kommun, och löst det på samma sätt med 
en balansfond. Och att kommuner med liknade förutsättningar som Eskilstuna kommun borde ha 
löst sin situation med en resultatbuffert. Däremot kan vi inte uttala oss om en generalisering om 
den demografiska fonden då den är en tillfällig och anpassad lösning för just Eskilstuna 
kommun. Även om vi inte behandlat politikens inflytande över balanskravet, vi vill ändå trycka 
på att politiken har det avgörande beslutet på framläggandet från redovisningsenheten, frågor 
som gäller synnerliga skäl, hur balanskravsresultatet ska fördelas avseende avsättningar till 
pensioner, nya investeringar, balansfonden samt resultatbufferten. 
 
Förslag på fortsatta studier 
Som förslag på fortsatta studier skulle det vara intressant att undersöka effekten av balanskravets 
införande i ett flertal kommuner med svag ekonomi och hur de lagt upp sina strategier för att 
uppnå balanskravet. Om förslaget på stabiliseringsfonden och förlängning av tidsperioden införs 
i KRL av regeringen, skulle det vara intressant att undersöka om stabiliseringsfonden och den 
förlängda tidsperioden medfört en förändring för kommuner med stark ekonomi. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
Intervjufrågor 
Berätta om er själv, hur länge har ni arbetat på kommunen och vilket ansvar har ni för 
balanskravet? 
 
Fråga 1: Vid dåliga tider, som är rådande idag. Hur förhåller ni då er till balanskravet? Vad 
blir viktigt att prioritera för att få balans på ekonomin igen? Utifrån diskussionen som råder i 
samhället idag att kommuner med stark finansiell ställning inte kan använda sin buffert. 
Vilket säger emot grundtanken med balanskravet att varje generation skall bära ansvar för 
sina kostnader som de beslutar om och balanskravet är till för att säkerställa svåra tider, hur 
kommer det sig att kommunerna inte kan använda balanskravet vid djupa svackor i ekonomin 
som är idag? Hur gör ni för att bäst möta effekterna av lågkonjunkturen? 
 

Fråga2: Vad är definitionen på en ”generation”? 
 

Fråga 3: Vilken strategi blir viktig för att möta den nya budgeten? Exempel nya finansiella 
mål och policys, effektiviseringar 
 

Fråga 4: Det rådande politiska partiet har en effekt på redovisningen men hur mycket 
påverkas/styrs ni utav det rådande partiet när ni uppfyller balanskravet? 
 

Fråga 5: Balanskravet= Resultat – realisationsvinst.  Hur stor del av balanskravet går till 
balansfonden/resultatbufferten? Konkret vad används balansfonden/resultatbufferten till idag? 
Finns det något maxtak på balansfonden/resultatbufferten? Vi såg att ni har redovisat 
balansfonden/resultatbufferten för årsredovisningen för 2007 men inte för 2008. Av vilken 
anledning redovisades inget i balansfonden/resultatbufferten för 2008. (Balansfonden är en 
del av det egna kapitalet men finns inte särredovisad i not).  
 

Fråga 6: Varför ska realisationsvinsten dras av från resultatet? (T.ex. är det möjligtvis så att 
kommunerna tänker på att det inte ska vara så stort vinstsyfte? Eller om en fastighet är såld 
med reavinst och syftet med försäljningen är att återinvestera menar ni då att vinsten inte dras 
av från resultatet? 
 

Fråga 7: Om en del är balanskrav går till balansfond/resultatbufferten. Resterande del av 
resultatet av balanskravet vad gör ni med det? Om vi har uppfattat det rätt från litteraturen så 
är: Balanskravet till för att varje generation ska bära ansvar för sina egna kostnader. Därför 
ska intäkterna vara större än kostnaderna för att påföljande år täcka de löpande kostnaderna i 
samhället som exempel skötsel av vägar och fastigheter. 
 

Fråga 8: Vad händer med en kommun som inte följer balanskravet? – > Avvikelser? 
– > sannolika skäl? – > Finns det sanktionsavgifter? – > Vad motiverar er att uppfylla 
balanskravet? 

� Vad finns det för anledning att göra ett sådant aktiv val? 
� Blir balanskravet en ”käpp i hjulet” för att uppfylla balanskravet med tanke på 

inlåsningseffekterna? 
 

Fråga 9: Anser ni att balanskravet ger en rättvisande bild av er verksamhet och fyller det sin 
funktion? Om Ja/Nej… Varför? 
 

Fråga 10: Hur skulle ni vilja att balanskravet utformas så att det passar era ekonomiska 
förutsättningar i er kommun? 
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Bilaga 2. Intervju Västerås kommun 

Jan Wikner - Nu hörs vi nog 
Karolina – Berätta om dig själv och vilken roll du spelar i sammanhanget och vilket ansvar 
har du för balanskravet. 
Jan Wikner – Jag heter Jan Wikner. Jag finns i det som heter statsledningskontoret och vi 
som jobbar på statsledningskontoret, vi är ju då service åt kommunstyrelsen och ser till 
helheten för kommunen. Och vi på statsledningskontoret är då ekonomidirektören som heter 
Tomas Enegård och sen är vi 3 stycken som jag som kallas för ekonomistrateger som jobbar, 
vi är egentligen två utav oss strateger som löpande jobbar med kommunens budget och 
kommunens uppföljning och vi bär ansvar för det . Och vi har delat upp det så att jag har 
huvudansvar för budget och Rebecca min kollega har huvudansvar för uppföljningen, men vi 
går ju in och hjälper varan också, men bara att någon har ansvar för slutprodukten. Så jag 
kommer ständigt in i de här frågorna kring balanskravet och vilket nivå man ska budgetera på 
även diskussioner i bokslutet, tänker även på balanskravsutredningen, vad vi klarar för 
resultat mot balanskravet och så. Jag har suttit på den posten sen år 1999, men har jobbat i 
kommunen sen år 1989.  
 
Karolina- Vi tänkte så här att Eskilstuna och Västerås kommun har olika förutsättningar 
ekonomiskt. Västerås har en stark ekonomi som vi sett på årsredovisningar och Eskilstuna 
har en mer ansträngd ekonomi men de är på gång. Och vi har ju fokus på balanskravet och vi 
kommer inte, det blir för stort om vi går ner på strategiska planer och finansiella mål utan 
alla kommuner gör ju allt de kan för att uppfylla balanskravet. Och fokus är hur kommuner 
förhåller sig till det och vilka problem de tycker att det skapar utefter det att det är 
konstruerat, Jan Wikner – ja just det 
Karolina- Så 
Jan Wikner- Precis, jo det är klart och vi har också en del funderingar på hur man ska ställa 
sig till balanskravet, hur hårt är regelverket? Hur mycket kan man tänja på regelverket? Det är 
diskussioner vi har också. Det kommer upp hela tiden. 
Karolina – Ja, och då läste vi just om balansfonden att ni avsatte pengar dit år 2007 men inte 
men inte för i år (2008) om det kan vara ett sätt att hantera det här eller att först när vi 
började läsa in oss på balanskravet så är det som en buffert samtidigt har vi hört att man inte 
kan använda... 
Maria- använda … men balanskravet är till för att säkerhetsställa svårare tider men ändå så 
framkommer det som om man inte ska använda det och nu är det tuffare tider och om man har 
undansparat… Vad är balansfonden till för då?? 
Jan Wikner- Jo den är egentligen till för… när balanskravet infördes i början på 2000-talet 
det är väl 10 år sen och då är klart då såg vi ganska tidigt att det här låser in vår planering 
väldigt mycket bara ett år… det hämmar vårt sätt att planera ekonomin på längre sikt och 
faktisk möta det man vill att man ska göra att kunna bilda vissa överskott i högkonjunktur och 
kunna plocka utav det när det är sämre tider så vill vi ju ha vår ekonomiska planering. Och det 
är ju klart, balanskravet var ju då… det BLEV att man gick tillbaka tyckte vi och såg för 
mycket för bara ett års sikt... klara det här året klara det året enskilt för sig då, och det var ju 
därför som vi tillsammans med några andra större kommuner... sa det av den idén av de 
överskott som vi tar ”öronmärker” vi en del av det egna kapitalet och kallar det för en 
balansfond och får vi sen sämre tider och… säg att vi skulle åka på underskott några år och så 
då säger vi då att vi inte följer balanskravets regler om återställning de närmaste åren utan 
hänvisar till vår balansfond. Och säger att det här underskottet, vi har byggt upp en fond… vi 
har haft en god ekonomi under de här åren så tar vi från fonden istället och på så sätt kan man 
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skapa en långsiktig planering inte bara tvärbromsa för att klara ett år … och det utnyttjade vi 
nog… vi började nog sätta av redan första året tror jag. 
Karolina- Och det fick man göra? Skapa den här balansfonden? 
Jan Wikner – Fick och fick vi tog oss friheten, vi pratade ihop oss med några andra större 
kommuner vi hade lite samsyn mellan Norrköping, Linköping och några andra, det var ju 
ekonomicheferna som främst, och sen tog vi upp den diskussionen med våra revisorer och 
som kunde tyckta att - det är väl rätt, vi kan hålla med er vi har inget att anmärka mot ett 
sådant resonemang.  Tid 5.00 
Det var ju första året och då hade vi ett bra överskott vet jag, första året . så då kunde vi sätta 
av en del pengar till den där balansfonden… sen kom det nog, jag tror det var 2002 då vi hade 
underskott... det var tunga år för många kommuner o landsting över huvudtaget...  det var 
många kommuner med underskott och vi också och vi gick ner på underskott och då 
hänvisade vi också till den balansfonden vi hade byggt upp så, vi har använt den på det sättet. 
Karolina – Och det står i linje idag med diskussioner vi läst i artiklar att för att kunna 
redovisa underskott ska det finnas kapital för det! 
Jan Wikner – Jaa, ser att ni fångat SKL:s resonemang här om att balanskravet kom ju 
egentligen till med sikte på kommuner som inte hade skött sig som hade dålig ekonomi, det 
var ju många kommuner som gick riktigt dåligt i krisen i början på 1990-talet. Då det var ju 
kanske en större kris för kommuner och landstings sektorn än dagens delar men det var några 
krisår mellan 1992-1994. Men sen arbetade sig många kommuner upp och klarade sig men en 
del fastnade och blev kvar där så att säga från regeringens sida då så tyckte man väl inte att en 
del inte ansträngde sig tillräckligt egentligen för att hålla sin ekonomi utan år efter år ganska 
stora underskott hela tiden och det är väl en av historierna till att balanskravet kom till. Och 
då glömde man väl bort litegrann vi som hade… vi tyckte vi hade skött oss rätt bra, vi har rätt 
god och sund ekonomi skapat överskott de flesta åren och så, hur ska vi ha en sund planering 
då och det är väl det, som de senaste årens debatt än har blivit tydligare om, att nu möter vi 
sämre tider hur ska vi då använda de pengar vi faktiskt byggt upp! 
Karolina – Jag tänker på balanskravet, vi skrev det också i frågorna... det är lite otydligt i 
teorin hur vad ska det användas för kommande generationer, Jan Wikner- Ja,  
Karolina - Men praktisk hur fungerar det då? Ni har en buffert ni tar en del från resultatet 
och det blir balanskrav den potten ska den användas till kommande årets påföljande 
kostnader? 
Jan Wikner- Vi har ju främst sett den som en buffert! När vi nu får, om vi får underskott 
några år så ska vi använda den här det är ju för att inte återställa, alltså inte återställning att vi 
måste budgetera överskott för att återställa… skulle vi ha kört… vi har ett jättebra exempel i 
vårt bokslut år 2009, det här var ett extremt konstigt år för oss bokföringsmässigt för att vi har 
ju ett gott årets resultat längst ner i resultaträkningen på över 200 Miljoner men vi har   
– 166 Miljoner på balanskravet i bokslut år 2009, årsredovisning 2009. 
Karolina – Hur kommer det sig? 
Jan Wikner – Jo det är dels att vårt stora överskott är relativt stort… 200 Miljoner är inget 
jätteöverskott på vår omslutning men i varje fall 200 Miljoner är bra! Jättemycket försäljning 
utav tomträtter… tomträtter som vi har sålt till privatpersoner alltså… tomträtt är som man 
har en villa som man äger själv men tomten som villan står på ägs ju av kommunen så får 
man betala en hyra för den. Den här majoriteten som vi har nu gick ju till val på att stimulera 
att dem här skulle få säljas så att man skulle kunna få köpa loss sin egen tomt och det här har 
västeråsarna verkligen nappat på. Vi sålde 1600st under 2009 till intäkt över 400Miljoner.  
Tid 9:26 
Och dom här har nästan inget bokfört värde så dom där 400 Miljonerna gav 350Miljoner i 
reavinst. Karolina- och de dras av? Jan Wikner- ja, javisst så och dem fick vi inte använda 
sen i balansavstämningen. Och sen om vi tittar på vi har massor med olika 
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jämförelsestörande poster i bokslut 2009 så om vi tar bort det jämförstörande poster så har 
vi ett resultat någonstans på 80Miljoner ungefär i nivå på med vad vi hade budgeterat som var 
74M. Men då kommer vi fram till varför det är minus i balanskravet, jo vi har tagit en 
jättepott i det här bokslutet. Kommunen ska vara med att finansiera den här citybanan till 
Stockholm, tunneln i Stockholm som man nu håller på att bygga. Så är Västerås kommun 
med och finansierar i dagens penningvärde 173Miljoner sen ska vi börja betala ut pengarna år 
2013, då ska det läggas på ett index uppräkning så vi har kommit fram till att vi ska betala ut 
ca 195Miljoner. Och då har regelverket sagt att kommunerna får själva välja vill ni skriva av 
det här på 1år eller fördela det på upp till 25 år. Och vi gjorde det här valet att vi hade så pass 
bra resultat och god ekonomi att vi tar hela smällen nu så slipper vi bära med oss eländet 
framåt MEN den kostnaden måste räknas av mot balanskravet, vi är tvungna att ta bort 
intäkter från reavinster men balanskravsdelen här och då hamnar vi på -166M mot 
balanskravet, och nu hävdar vi... vi ska upp med årsredovisningen i kommunfullmäktige i 
nästa torsdag och där säger vi då att det här underskottet ställs mot balansfonden som vi byggt 
upp. Och på sätt utnyttjar vi nu balansfonden för sådana delar, tillfälliga underskott.  Och det 
här tycker vi att vi inte kör den löpande verksamheten i underskott utan vi har tillfälliga 
enstaka poster här som vi då kan använda för att möta det här. På så sätt är balansfonden 
jättebra! 
Karolina – Ja det låter onekligen jättebra tycker jag, men jag tänkte återkomma med 
balanskravet den här bufferten som man sätter under hur använder man det? Är det bara 
något som sätts undan, det här praktiska? 
Jan Wikner - Alltså, jaa används som buffert, skulle vi åka på underskott i boksluten vi har 
aldrig använt balansfonden i planering och budgetsammanhang, vi har alltså aldrig sagt att vi 
medvetet ska köra underskott det här året för att vi ska plocka pengar från balansfond det 
finns ingenting i balansfonden som är ”öronmärkt” till att vi ska använda till just den 
aktiviteten eller verksamheten eller nått sånt! 
Karolina- Vad menar du med ”öronmärkt”? 
Jan Wikner- Att vi satt ut, det här sätter vi undan, officiellt så finns det inget i lagstiftningen 
så man kan gå tillbaka och hävda att det ska finns en balansfond utan det är ett eget påhitt från 
oss. 
Karolina- Ja jo som ni har skapat för att underlätta hanteringen... 
Jan Wikner- Vi har skapat ett litet praxis, eftersom flera andra stora kommuner använder 
samma begrepp. Vi har pratat med SKL som tycker att som vi har tolkat lagstiftningen så 
tänker ni alldeles rätt, men begreppet balansfond finns inte. Officiellt 
Karolina- Därför redovisas det inte heller i not? 
Jan Wikner – Nä inte på det sättet, men det kanske vi borde göra för upplysning skull, det är 
inget medvetet att vi dolt bort det. När man tänker efter borde vi kanske på ett tydligare sätt 
satt ut det. 
Maria – Men då kanske, för du sa att det är ett eget val som ni gjort det, men det är beroende 
på balanskravsresultatet som ni får som ni lägger in, som nu var det inget som ni lagt till 
balansfonden för det var exakt 50Miljoner för 2008 som var balanskravsresultatet och allting 
gick till pensionsmedel så då fanns inget, men annars är det ni själva som avgör hur mycket 
ni vill lägga in i balansfonden? 
Jan Wikner- Ja, precis och egentligen kan man fråga varför lägger man inte alltid in hela 
överskottet i balansfonden, där kan man väl säga att det är en försiktighet att man inte vill 
bygga upp den så att den blir för stor för att det finns kanske en liten negativ sak med det här 
och det kan ju sticka i ögonen på medborgaren – ”varför tar kommunen ut skatt så här mycket 
av oss och så använder man inte pengarna till verksamheten, NI lägger allting i en hög i en 
enda stor fond och ändå så klagas det att det är problem i äldrevården och vi har för stora 
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grupper i dagis och ni bara samlar på er mer pengar SÄNK skatten eller gör bättre verksamhet 
istället.” 
TID 15:17   
Karolina- Ja det låter vettigt, jag hakar mig kvar fortfarande fick du svar på det vi har pratat 
om… om vi har tolkat det rätt med balanskravet den här bufferten t.ex. de kommuner som inte 
har den här balansfonden, hur... Jag tänker mig att den här bufferten ska täcka de löpande 
kostnader för påföljande år för generationen, är det rätt tolkat? 
Maria- Man lägger ju inte in allt i balansfonden för att man ska använda det. Är det för nästa 
år som man ska använda det? Alltså det som är resultatet, för då kan man ju lägga ut... har 
man ett bra resultat så kan man lägga ut mer på sin kommun. 
Jan Wikner – Jo, jo men det är just det där som vi har… egentligen ett ganska svårt… där 
ställer ju balanskravet till det för oss en del … det är dem här diskussioner som vi har med 
våra politiker också, har vi ett år nu skapat ett överskott på säg 100Miljoner… vi förstärker 
vårt egna kapital med 100 Miljoner då säger politiken, vi vill använda de här pengarna NU 
året efter och så, Ok men då får ni räkna med att vi åker på ett underskott mot balanskravet 
som ni får förklara då. Då får vi använda balansfonden eller på ett annat sätt, för att i 
resultaträkningen i det kommande året så kommer det här att redovisas som ett underskott, 
som en kostnad.  Det försämrar resultatet ”nämen säger dem då det kan ju inte bli sämre, vi 
HAR ju pengarna här, vi har ju dem på bankboken” nämen så fungerar inte resultat och 
balansräkning.  
Jan Wikner – Ursäkta. 
Här ringer telefonen och samtalet bryts tid kl 17:45  
 
Jan Wikner - Så att det där försvårar ju att utnyttja ett upparbetat resultat för det slår ju på 
resultaträkningen året efter. 
Karolina- Ja och då används balanskravet till för att täcka det löpande kostnader påföljande 
år? 
Jan Wikner- Nej vi använder oerhört… egentligen har vi aldrig använt det egentligen, 
balanskravets… 
Karolina- Ni har inte behövt göra det… 
Jan Wikner- Nej, nej och det är väl faktisk så att ska man använda de pengar som man har 
jobbat upp till att täcka löpande verksamhet, då skulle det kunna vara i lågkonjunktur då man 
ser att det är tillfälligt tapp som vi har på intäktssidan. I annat fall så arbetar… det läggs till 
det egna kapitalet så att säga, vi använder inte det överskott som vi har jobbat ihop för att 
utnyttja för planering framåt utan det används… det årets skatteintäkter ska ju täcka i stort 
årets kostnader. Så på så sätt jobbar vi inte med gamla upparbetade resultat mellan åren på det 
sättet. Vi använder det aldrig till vanligt löpande verksamhet, utan bara som en buffert om 
man av olika anledningar åker på kostnadsökningar eller minskade intäkter som gör att vår 
planering eller budget inte håller. 
 
Karolina- Och då kommer man till att kostnader ska täcka varje generation för detta år, det 
ska visa att det blir så enligt god ekonomisk hushållning. Generation har vi pratat om. Var 
går gränserna för en generation? 
Tid 20:00 Jan Wikner- Visst ja vem vet det.(Jan ler). Det kan nog ingen svara på… En 
generation… det är väl inte så att man kanske tänker helt som en människas generation på det 
sättet att det är 20 eller 25år eller nåt sånt. Jag tänker att en generation det är kortare period i 
det här fallet. 
Karolina- Jag tänker att det är ett år i … en period… människorna i kommunen som ska 
tillhandahålla servicen att det är en generation? tid 20:22 
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Jan Wikner- Det är definitivt längre än ett år, en generation, i kommunens värld brukar man 
kanske ofta tänka på att det är en mandatperiod. Eller kanske till och med en mandat period 
kan vara lite kort också kanske två mandat perioder. Det är ju också ursprunget till 
balanskravet att det är ju inte meningen att folk som bor nu om vi kör på använder mer 
resurser än vad vi har skatteintäkter för att köra underskott år efter år, så ska ju inte 
kommande skattebetalare vara tvungna att återställa det där bara för vi nu har levt över våra 
tillgångar och det är ju den generations del man kan göra, då kanske man kan sätta det där 
nånstans till 5-8 år eller något sånt för att acceptera att det är ungefär samma skattebetalare 
som får se till att återställa sin egen överkonsumtion. 
Karolina – Då förstår jag… Om vi ska prata lite grann om … vi hade tagit med strategier 
också för att täcka underlaget. Men ur den här nya, vi har ju läst på om era strategier på er 
hemsida. Kommer det bli en ny strategi för att möta effekten av den här lågkonjunkturen eller 
finansiella krisen för den kommer ikapp nu? 
Jan Wikner – Japp, den kommer ju ikapp nu och det innebär att vi har haft ett finansiellt mål 
att vi ska ha ett resultat motsvarande 2 % av våra skatteintäkter och generella statsbidrag såna 
delar, det har vi inte kunnat hålla de här åren alltså vi har ju tidigare budgeterat så att vi ska 
budgetera så vi planerar för att skapa ett 2 % överskott. 2010 års budget är en nollbudget! Vi 
är nere på noll och vi kommer med största sannolikhet att ha en nollbudget 2011, MEN vi har 
sagt år 2012 måste vi börja bygga upp ett resultat igen och år 2013 ska vi vara tillbaka på 
målet! Nu har politiken sagt att vi inte vill återgå till ett 2 % mål man tycker det är för högt, 
utan man vill ha 1,5 %. Därför har man också sett att det där 1.5 % målet ska gälla över en 
längre period att det inte behöver gälla exakt över varje enskilt år. Men det innebär nu när 
man kört nollresultat ett tag då borde man bygga upp det mer så att det blir mer än 1.5 % i alla 
fall, när konjunkturen blir bättre som vi alla tror att det ska bli… 2012 lite grann, 2013 
definitivt. 
Karolina - Så det blir stora nya målet, det viktigaste och det är väl det som det kommer att 
fokuseras på. 
Jan Wikner – Jo, det är de stora finansiella målet sen har vi ju haft ett mål också våra 
investeringar ska täckas av egna medel, det ska täckas av det resultat som vi kan få i 
resultaträkningen plus avskrivningar. Då att inte låna till våra investeringar och det har vi 
lyckas väldigt bra, sen har det förstås hjälpt med att vi sålt en hel del tomträtter och andra 
försäljningar. Som har stärkt upp vår likviditet som är väldigt god.    
Tid 25:00  
Karolina – Jag läste också här att staten i och med underskott tack vare finanskrisen som har 
varit att ni väntar på att få medel för att hjälpa det här underskottet, men det ska väl betalas 
tillbaka då till staten eller hur fungerar det? 
Jan Wikner – Neej… utan skjuter staten till medel i den statliga budgeten i vårpropositionen 
eller budgetpropositionen då är det ett rent bidrag till oss och det är ingenting som vi behöver 
betala tillbaka. Utan det är en ren intäkt för oss som hjälper till och vi har jättemycket extra 
pengar i årets budget 2010 staten har varit otroligt generös, men det försvinner nästan, för vår 
del så handlar det om rena pengar 173 Miljoner som vi har räddat vår budget 2010 med, men 
de där 173M minskar till 51M år 2011. Och det är ju rätt stor skillnad och då har många 
kommuner och Landsting här suttit och hoppas under våren att… ahhh… det kommer nog 
inte att minska sådär mycket till år 2011 utan att det kommer säkert pengar i den här vår 
propositionen som kommer i nästa vecka. Men nu har regeringen tydligt avicerat att det inte 
kommer några nya pengar. Utan motsvarande för kommuner och landstingssektorn är 
5Miljarder som finns sen kommer det inget mer, och de där 5Miljarder är motsvarande 51 
Miljoner för Västerås kommuns del. Men det kan möjligtvis komma mer pengar säger Anders 
Borg i så fall får ni besked innan valet. Men i nuläget kan man inte räkna med det. 
Karolina – Du sa 173M var det för? 
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Jan Wikner – 2010, som gör så att vi inte ska ha några problem att klara ekonomin för 2010 
det är svagt om vi inte gör det. När vi gjorde budgeten för 2010 vid den här tiden i fjol hade vi 
jätteproblem och då gick vi ut med stora besked ut till våra verksamheter om att komma med 
förslag på sparåtgärder och nytänkande. Sen kom alla statsbidragen och räddade ekonomin 
men väldigt mycket utav det var det bara en gång, man sköt problemet ett år framåt kan man 
säga, så det är nästan lika stora problem nu istället MEN då hade vi ett krisläge alltså en 
krismedvetenhet, det kom jättefina förslag från verksamheterna som vi egentligen aldrig 
riktigt genomförde, bara en del av dem. Så det är svårare att komma tillbaka och säga samma 
sak igen. Det är inte samma krismedvetenhet nu. 
Karolina- Nää och så kanske folk slappnar av för alla ni med den här positiva andan… NU 
ska vi komma ur det här… 
Jan Wikner - ja det är mer positivare signaler… 
Karolina - Men det är ett arbete måste göras också… 
Jan Wikner – jo visst, absolut visst speciellt nu när det inte kommer några statsbidrag. Som 
man kanske hade gått och räknat in lite grann. Sen får vi hoppas istället att det blir bättre fart 
på ekonomin över huvudet taget.mer folk i arbete det är det som är för oss … betalar man mer 
skatt så kan vi göra verksamhet för de pengarna. 
Karolina- Ja det verkar som det rullar igång om man tittar på BNP det är lite mer stigande… 
 
Jan Wikner- Jag hoppas ni har förstått ungefär runt hur vi tänkt kring balanskravet att vi 
använder den inte för planering att använda pengarna i den ordinarie verksamheten så att 
säga, det är ju så för att det skulle bli stora tapp på skatteintäktssidan enskilda år eller nånting 
då för att kunna möta de underskotten. 
Karolina- Det låter också som att ni använder mycket till ex citytunneln att det blir mer mot 
investeringar att ni använder balansfonden till investeringar inom kommunen  
för de passar era mål som ni har för kommunens etablering i samhället… Tid 30:00 
Jan Wikner – Ja definitivt det kan man säga, att göra direkt avskrivningar istället också vissa 
investeringar. Det här med citytunneln, citybanan är så speciellt det fick man tidigare inte 
göra enligt kommunallagen. Vi fick inte använda Västeråsarnas pengar för att investera i en 
tunnel i Stockholm, men det har man ju öppnat upp… 
Karolina - För det gynnar ju medborgare i sin tur också kanske 
Jan Wikner – Ja visst, det är ju så det är tänkt… 
Karolina – Och skulle det bli större kostnader då får man titta på verksamheten istället och 
göra effektiviseringar och försöka på något sätt… 
Jan Wikner – Jo men i och med att vi nu har haft så pass bra utrymme tycker vi i ekonomin 
så vi klarar av det här, behöver de kommande 25 åren inte det här, konkurrera med medlen till 
förskola, gatunderhåll eller äldre omsorg eller vad det nu kan vara. 
Karolina – Ja, och jag skrev här också, eller hur gör ni bäst för att möta effekterna av 
finanskrisen? Och det är just om man ska försöka sammanfatta det här, att ni har en 
nollbudget… 
Jan Wikner- Ja men där kan man säga att till viss del så finns ju det uppbyggda resultatet av 
balansfonden, hade vi inte haft balansfonden hade vi nog inte tordas att ha en nollbudget. Men 
nu säger vi att det inte är någon katastrof om vi skulle halka ner lite på minus sidan. Vi kan 
ändå använda den där balansfonden, men hade vi gått sämre att vi hade kört med i stort sett 
noll resultat och minus resultat i många, många år hade det inte känts lika bra. Men jag tycker 
att vi kan acceptera att ligga och till och med kunna ta ett mindre underskott och det tål vi, det 
är inget problem. 
Karolina – Ni kan anpassa tumskruvarna mot vad andra kommuner kan göra som inte har 
balansfond de måste tänka på ett helt annat sätt… 
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Jan Wikner - Ja visst, och det är ju det värsta vad våra verksamheter vet är ju när det blir 
ryck i verksamheten… att det blir pang bort med resurser och helt plötsligt få mer resurser 
och så mindre igen de vill ha en stabilitet, det är nästan bättre att det har lite mindre bara så de 
vet vad som gäller så att det kan planera efter det. 
Karolina – Så hade vi diskussioner också om… i kommunalfullmäktige där partierna sitter 
och det är klart att de har en effekt på redovisningen i ju med att de beslutar om vad som ska 
prioriteras och hur det ska fördelas. Men när ni sitter med redovisningen kan ni komma med 
inflikningar och säga att det är bättre att vi gör så här för att… att det finns en diskussion… 
Jan Wikner – ja visst för det är ju vi som lämnar förslagen först och sen är det politiken som 
reagerar på våra förslag det är ju så det funkar… 
Karolina – Och när ni säger vi menar ni då redovisningsenheten? Eller 
Jan Wikner – Ja då är det ju vi om man säger då… stadsledningskontoret som är 
kommunstyrelsens tjänstemannaorgan och det är ju vi och när jag säger vi då menar jag 
ekonomienheten tillsammans med stadsdirektören. Så det är ju officiellt stadsdirektörens 
förslag som går fram när man säger att det är stadsledningskontorets förslag då är det ju 
stadsdirektören som har skrivit under även om vi på ekonomienheten som arbetat fram allt 
underlag och formulerat på slutsatser men det är ändå stadsdirektörens förslag… 
Jan Wikner fortsätter… – Ja visst så är det ju… men politiken lägger sig i redovisningen 
och här får vi ibland en konflikt mellan professionen och vad politiken vill och i vår kommun 
har vi haft det goda läget att vi haft så pass bra ekonomi. Och det HAR många gånger varit 
jobbigt för politiken att ha för stora överskott. 
Karolina – Varför då? 
Jan Wikner - För att åter igen kommer vi tillbaka till frågan ”Nämen vaddå ni gick ju ut och 
sa… titta här vi har fått skära ner 10 tjänster här!! och så kommer ni och redovisar ett 
överskott på 200 Miljoner”, och 200 M är ju enormt mycket pengar det är ju svårt och ställa 
det i relation till vår omsättning och så också och man skulle kunna göra mycket i verksamhet 
för 200M absolut, och då är ju politiken som får ta den matchen. Varför, vad gör ni med dessa 
pengar ni kunde sänkt skatten med 1,20 istället, och ta hela de diskussionerna med exempel 
VLT. VLT går ju ut och frågar ibland – ”vad tycker ni att kommunen ska göra med 
överskottet”. Det skönaste för politiken är att när det är precis noll för då har man inte 
misskött sig och det finns det inte så mycket annat att prata om. Men vi tjänstemän, ekonomer 
vill gärna att man ska tänka på att bygga upp en buffert också, det måste finnas ett visst 
överskott och det kan inte vara så fel i en stor organisation som vår att kunna ha en marginal 
på 2 %, det är inte mycket i en sådan stor organisation det kan hända saker… även om en 
kommun är ju lättare att styra än ett företag eftersom vår intäktssida är så stabil, visst blir 
arbetslöshet och lågkonjunktur men våra intäkter minskar ju aldrig i proportion till ett företag 
även en månad som kan tappa halva sin försäljning eller några sådana saker… 
Karolina – Ja där har du kundkretsen som är viktiga att stimulera… 
Jan Wikner - Ja, ja visst precis sen har ju företaget lättare att skära ner på sin kostnadssida 
och möta efterfrågan, vi kan inte skära ner på… vår efterfrågan är ju lika stor i alla fall alltså 
det är lika stor på dagisplatser och det går inte att skära ner där på samma sätt… 
Karolina – Nej det måste ju ändå göra att göra kommuner mer attraktivare så att det flyttar 
in mer medborgare så det blir mer skatteintäkter, en sådan tanke måste ju förstås alltid 
finnas… och då kan man förstås öka intäkterna… 
Jan Wikner – Jaja visst en kommun som växer har ju alltid lättare att klara sig än en 
kommun som tappar befolkning, men det är inte bra att växa allt för fort heller för då hinner 
man knappt med planering heller men en lämplig ökning varje år… 
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Maria – Balanskravet, det finns inga sanktionsavgifter om man inte följer det, Jan Wikner- 
nej, Maria - Och ni har ju följt det, men nu så kommer ni att redovisa ett negativt resultat... 
och vad är det… 
Jan Wikner – Vad är det som motivera oss att hålla på att argumentera för att klara 
balanskravet och vad händer om vi inte följer det? Maria- Ja, eftersom det inte finns någon 
sanktionsavgift 
Jan Wikner- Det som händer är ju egentligen om demokratin ska funka att det är 
medborgarna som ska egentligen ska ställa politikerna till svars ” kolla ni klarar ju inte att 
hantera ekonomin, ni förstör ju kommunens ekonomi som tidigare byggts upp sen tidigare, ni 
gör det alldeles för enkelt för er ni konsumerar upp det som tidigare generationer byggt upp!”. 
Så det är ju egentligen i våra allmänna val som vi ska kunna avsätta, så det som egentligen 
händer är att om vi inte uppfyller balanskravet och kör med underskott eller rent av planerade 
underskott och DE som ska reagera på det är ju våra revisorer. Och då får vi en oren 
revisionsberättelsen. Då fungerar det så här att revision i kommunal och landstingverksamhet 
inte har lika stark ställning som i ett företag eftersom kommunfullmäktige och 
landstingfullmäktiga kan köra över revisionen så egentligen ” ja vi ser ni har kritik mot oss 
och så men vi tycker att det ska vara så här så vi struntar i er orena revisionsberättelse” så 
egentligen är den enda som kan göra något åt detta är medborgaren i val som kan avsätta de 
här politikerna. 
Karolina – Ja i privata företag finns det är andra intressenter… 
Jan Wikner - Ja och en helt annan skattelagstiftning på ett helt annat sätt att ställa sig emot, 
det har ju inte vi, vi skattar inte för våra överskott. Tid 40:00 
Karolina- Och det är motiveringen för att ha ett balanskrav… 
Jan Wikner – Ja men visst att kunna visa på att vi sköter det här organisationen otroligt bra, 
vi klarar det, vi gör/ger en service till medborgaren, vi klarar oss på de pengar vi har… 
Karolina- För det läste vi också om avvikelser som du tog upp. Att dels så kan man om man 
ska redovisa ett negativt resultat så handlar det OM man ska kunna göra det så är dels det att 
det är avsättningar till pensioner eller att man gjort realisationsförluster. Men så har du det 
här tredje också som du nämnt att om man har pengar att man kan redovisa ett negativt 
resultat… du har pengar i balansfonden… så det låter som det är tre orsaker till att redovisa 
ett negativt resultat, den här sista tredje orsaken låter som att det tillkommit senare för när vi 
läser litteraturen så är det endast de två första orsakerna som uppkommer… stämmer det!? 
Jan Wikner – Jo det stämmer och det här tredje tror jag inte du hittar i förarbeten till 
lagstiftning utan det är vår egen tolkning som vi stora aktörer skapat en praxis som vi tycker 
är rimlig, och som även från statsmakternas sida även där tycker är rimlig att det var ju så 
egentligen så här vi hade tänkt egentligen även om det inte finns tydligt beskrivet i 
bakgrunden till det hela och så. Men det är ju det här som gör det jobbigt att arbeta som 
ekonom, i privata sektorn då finns det så mycket tydligare redovisningsprinciper och 
redovisningslagar och hänga upp det… här håller vi på att tänja gränser och vi provar och 
grejar mot politiken och det är ganska jobbigt att arbeta som ekonom inom offentliga sektorn 
dels är det kul med friheten men samtidigt kan det vara jobbigt att ta diskussioner med dom 
ex ”Elisabeth som är moderat hon pratar med sina kolleger, och sen… men du de i Stockholm 
där har de behandlat den frågan på detta sätt ni har sagt att vi inte kan göra så, varför kan dom 
och inte vi?” sen får vi ha den här diskussionen… 
Karolina – Ja, då är det lättare att kunna hänvisa till en lagregel i årsredovisningslagen! 
Jan Wikner – Ja visst och där kan ju vi tycka att det skulle finnas lite mer krut i revisionen 
också, hjälp oss mot politiken att säga ”så här kan man inte göra” och ”knäpp” dem lite på 
näsan lite mer. 
Karolina- Utveckla kommunala redovisningen lite mer… för det tar ju säkert tid att ha 
diskussioner då säkert alla ska vara med att besluta att allting är ok. 
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Jan Wikner – Precis, även om jag tror de allra flesta kommuner har varit väldigt noga med 
att uppnå balanskravet att vi ska klara det här året och de ska vara från år från år, och det 
tycker jag med våra diskussioner med SKL att de också har öppnat upp för det här, SKL säger 
”var lite tuffare, prova, testa!” 
Karolina – Går det så går det! Bara man kan motivera för det man gör! 
Jan Wikner – Javisst, på ett VETTIGT sätt javisst 
Karolina – Ja vi går vidare här… vi har skrivit också blir balanskravet en ”käpp i hjulet” för 
att uppfylla balanskravet med tanke på inlåsningseffekterna? Och det verkar ju inte bli det i 
och med att ni utarbetat balansfonden. Att ni har löst på det sättet… 
Jan Wikner – Ja visst, men trots allt så, det hämmar den långsiktiga planeringen och jag tror 
det hämmar tror jag samhällsekonomin som helhet för att egentligen borde det vara så att vi i 
offentlig sektor vi borde satsa i lågkonjunktur för att bevara arbetstillfällen och sådana saker. 
Men balanskravet det hämmar ju det också vi törs ju inte satsa i lågkonjunktur för då åker vi 
på stora underskott mot balanskravet och det är sådant som man sen ska ta igen i goda tider, 
där tycker jag att det finns en viss tveksamhet. Och där kan staten ibland prata med dubbla 
tungor mot oss kommuner, vi kan ibland få kritik för att vi är för expansiva i högkonjunktur 
och vi skär ner för mycket i lågkonjunktur MEN det är ju för att klara ekonomin respektive år 
också… 
Karolina – Och att reglerna ser ut så… men hur skulle du vilja utveckla balanskravet? 
Jan Wikner – Jag skulle vilja att reglerna skulle bli än tydligare och visa att det gäller 
balanskrav över en period, kanske en mandat period. 
Karolina – Att det skulle finnas riktlinjer över en mandat period… 
Tid 46:00   
Jan Wikner – Ja på något sätt… och jag vet inte hur man skulle kunna definiera en 
konjunkturcykel då hög och lågkonjunkturerna inte följer mandat perioderna fullt ut.men på 
något sätt se det ännu tydligare över en längre period… att vi skulle kunna ha ett resonemang 
i vår 3 års planering framåt mot balanskravet. 
Karolina – Istället för ett år… 
Jan Wikner – Ja, precis om så att säga att vi har ex. ett finansiellt mål på 1.5 % eller så och 
under den här delen fast vi kan acceptera att vi går med minus det här året och vi tar igen det 
framåt… de diskussionerna tycker jag skulle vara mycket bättre och tror det skulle var bra för 
alla parter. Men då handlat det om att man har god ordning på sin ekonomi, har en rätt god 
ekonomisk hushållning, det måste finnas sanktions medel för dem som inte sköter sig… 
Karolina – Men samtidigt inte tumma för mycket på balanskravet… så det blir nonchalant 
hanterat… 
Jan Wikner – Nej precis det finns ju ett antal kommuner som ständigt har problem 
framförallt ett stort antal landsting som kör med underskott. 
Maria – Men om man skulle kunna köra med olika nivåer beroende på vilken ekonomi 
respektive kommun har? 
Jan Wikner – Ja visst, precis och det är ju det som man faktiskt har börjat fundera från 
finansdepartementet att man i högkonjunktur inte ska få tilldelat alla skatteintäkter utan staten 
behåller en del av skatteintäkter för att sen dela ut i lågkonjunktur, vilken kan vara en lösning 
för att jämna ut det, även om jag tycker att vi skulle vilja sköta det själva, vi vill inte att staten 
ska sköta det åt oss. Karolina – att inte ha en ”storebror”… Jan Wikner – Nä visst precis 
det kan ju alltid bli knepiga regler… 
Karolina – Anser ni att balanskravet ger en rättvisande bild av er verksamhet, fyller det sin 
funktion? 
Jan Wikner – Ja det ger en rättvisande bild utav verksamheten det året, Ja visst gör det. Och 
ni hade med reavinst delen också, varför ska man dra bort reavinster från balanskravet? och 
jag tycker det är bra, jag tycker för att… reavinster är ju inte direkt kopplat till vår verksamhet 
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det är ett överskott som då inte är skapat av att vår verksamhet bedrivits effektivt, utan det är 
faktisk något på sidan om att vi har sålt av vår egendom. Jag tycker att det är jättebra att vi 
håller det där isär för annars finns det klåfingriga politiker som är där och börjar använda de 
här pengarna till vår löpande verksamhet och börjar anställa folk för de här pengarna och då 
har vi lagt upp en långsiktig kostnads nivå för de här engångspengarna som vi inte har råd att 
klara framåt, så jag tycker det är jättebra att vi kan hålla isär de där pengarna. Använd 
reavinster eller sådana saker men koppla det i så fall till engångssatsningar. 
Karolina – Ja och de här reavinsterna används till att investera om då… 
Jan Wikner – Mm… ja visst, precis och då kanske vi inte precis tittar på den reavinst som 
uppkommit utan de är då de pengar vi fått hela försäljningsintäkten och använder då det till att 
köpa in något annat eller bygga en ny skola. Vi håller isär vad som går in i reavinster som ett 
plus i resultaträkningen och vad som blir en investering utav det nya för då får vi ju leva med 
ränteavskrivningar i många år framåt. 
Karolina – Har vi gått igenom allt nu, fråga 7 vad gör ni med det har vi fått svar på… 
Jan Wikner – Ja det går ju in i det egna kapitalet, någon gång vissa år som vi gjorde 2008 det 
här sätter vi av till kommande pensionskostnader. Annars är det att stärka det egna kapitalet. 
Maria – Du anser ju att balansfonden är bra, i och med att nu under tuffare tider så kommer 
ni att kunna klara er bättre genom att utnyttja den. Men innan balanskravet kom hade ni 
liknade lösningar, avsättningar, för tuffare tider eller körde ni bara på? 
Jan Wikner – Då har vi mer kört på, det vi har visat på det är ju då egentligen mot vårt egna 
kapital och visat hur har vi kunnat bygga upp vårt egna kapital och visat mot soliditet och 
andra vanliga mått. Men som i kommunal verksamhet kan det ibland vara lite svårt och 
trubbigt att jobba med.  För vi ser lite olika ut som gör att vår soliditets mått blir så olika fast 
vi har nästan lika verksamhet och det kan bland annat bero på vilken verksamhet som vi har 
kvar i kommunens regi, som energiverksamheten är väldigt olika organiserad vi har ju ett 
helägt energi bolag som heter Mälarenergi. Och det finns fortfarande kommuner som har hela 
sitt energiverk i en del i kommunens balansräkning och klart där finns det stora värden som 
kan blåsa upp deras tillgångar och deras balansomslutning blir större. 
Karolina – Jag tänkte också fråga i och med ni har olika bolag i er koncern eller i Västerås 
stad där det är inte bara skattintäkter ni får ju även hyresintäkter och intäkter från 
energibolaget… 
Jan Wikner – Ja vi har två delar dels så är det Västerås stads, Västerås kommuns resultat där 
den skattefinansierade verksamheten finns och så har vi en koncernredovisning där bolagen 
finns. 
Karolina – Men ni håller isär ni slår inte ihop det… 
Jan Wikner – Nä vi har två delar, de får av någon anledning inte heta koncernredovisning 
utan det kallas för officiellt en sammanställd redovisning men vi pratar om 
koncernredovisning. Men väldigt mycket av politikens mål den riktar sig rent mot den 
skattefinansierade verksamheten: Västerås stad verksamhet organisationen den juridiska 
personen Västerås stad. 
Karolina – Men det, skatteintäkter redovisas väl också i den koncernredovisningen… 
Jan Wikner – Jaa den kommer ju in där också, Västerås stad redovisas som en del utav 
koncernredovisningen tillsammans med andra bolagen som Mälarenergi, Mimer, 
Mälarhamnar och våra övriga bolag, men oftast som de mått som vi har de riktar sig mot 
Västerås stad och vi har väldigt lite ekonomiska mål som riktar sig till koncernen som helhet, 
vi har ägardirektiv och krav mot de enskilda bolagen men inte på koncernen som helhet.  
Karolina – Kan du berätta om vilka ägarna är i bolagen? 
Jan Wikner – Ägare är Västerås stad som äger 100 % ex Mälarenergi, 100 % Mimer, 60 % 
Mälarhamnar etc. och då tillsätter Västerås Stad styrelse och de är politiker som sitter i 
styrelsen och de är de som är ägarrepresentanter. Men det är kommunfullmäktige i Västerås 
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som bestämmer ägardirektiv och för bolag och syfte med varför vi har bolag som ex 
Mälarenergi där man sagt att ett syfte och ett direktiv till bolaget är att hålla låga taxor och 
inte maximera vinsten. Mälarenergi skulle kunna vara mer lönsamt och ta ut betydligt högre 
fjärrvärme, elavgifter utav medborgarna om man ville, men målet är istället att hålla låga 
avgifter för medborgare och då kan vi visa att vi är tredje lägst i landet. 
Karolina – Får vi återkomma om det skulle vara något, det var väldigt inspirerande att få 
prata med dig.  
Jan Wikner – Absolut, bra. 
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Bilaga 3. Intervju Eskilstuna kommun 
Karolina - Intervju med Anders Rehnman, datum den 13 april. 
Karolina - Berätta om er själv, hur länge har ni arbetat på kommunen och vilket ansvar har 
ni för balanskravet!                    
Anders Rehnman - Jag har jobbat nästan i 30 år nu, jobbar på kommunledningskontoret som 
ekonomistrateg sedan 2001 i budget och utformningsarbetet1, så att vi jobbar väldigt nära 
kommunstyrelsen. 
Karolina - Så ni har bra ansvar för balanskravet. 
Anders Rehnman - Ja jag är mycket inblandad i årsredovisningen. Där ingår det att vi varje 
år ska uttala oss om balanskravet, om vi nått det eller inte. 
 
Karolina - Det är balanskravet som vi är intresserade av, självaste resultatvägen, vägen fram 
till... det har vi gjort en stark avgränsning… så kostnadseffektiviseringar och RK modell … 
där har vi… det hoppar vi över för annars blir det för stort område som vi ska forska i. Så 
forskningsfrågan är balanskravet, vad som händer, hur möter ni den finansiella krisen som 
Sverige är på väg nu att ta sig ur. Ni hade intäktsminskningar på 83, 85 miljoner här nu som 
skulle mötas, Anders Rehnman - Ja, 2011 är det dem ni tänker på el. Karolina - nä det här 
läste vi från 2009 att ni står framför och ska möta det. Anders Rehnman - Jaha, ok. 
Anders Rehnman - Problemet just nu är 2011 man tar ju bort det här konjunkturstödet, 
tillfälligtvis . 2010 som är på ungefär 90 miljoner försvinner bort 2011.  Nu får vi se, vi får en 
skatteprognos här nästa vecka då får man se om man har räknat upp prognoserna för 2011 då 
eller inte, regeringen har väl gjort så… 
Karolina - Är skatteprognos från regeringens sida? 
Anders Rehnman - Ja, regeringen gör en skatteprognos och sen gör SKL en skatteprognos, 
det är SKL:s skatteprognos som vi bygger vår budget på och den kommer nästa vecka, den 
22…  
Karolina - Den 22 april. 
Maria - Är den annorlunda mot regeringens?  
Anders Rehnman - De gör en självständig bedömning, regeringen gör sin bedömning men 
SKL gör egna bedömningar, hur, vad de tror så att säga. Maria - För att det var den ni 
använde i er delårs, SKL:s!  Anders Rehnman - Ja vi brukar visa båda prognoserna, och 
även ESV gör ju också prognoser, Ekonomistyrningsverket.  
 
Karolina - Vi tar fråga ett här då; hur kommer ni att förhålla er till balanskravet nu? 
Anders Rehnman - Man kan ju säga att förra året det var ju då vi hade kris, alltså våren 
2009… för den kom ju hösten 2008 sen såg vi effekterna våren 2009 och då såg det väldigt 
bekymmersamt ut och… men det löste sig för 2009 i bokslutet,  
Karolina - var det för att ni hade gjort kostnadseffektiviseringar el hur löste ni det?   
Anders Rehnman - Vi la ut besparingar på nämnderna på mer än 40 milj. Och det lyckades 
man med att klara av och även leverera ett överskott dessutom, men då hade vi kompensera… 
ett stort problem är ju det försörjningsstödet… kostnad för försörjningsstödet drog iväg med 
35 miljoner 2009 och det fortsätter även 2010 men det har tagit höjd i budgeten från för året 
oss så att… vi klarade det, vi trodde att vi inte skulle klara balanskravet förra året nu på grund 
av de minskade skatteintäkterna och ökade Tid 5:00 försörjningsstödskostnader… men tillslut 
så hade vi klarat det… mycket var ju besparingar men även att vi fick en del… 
skatteprognoserna blev lite bättre på hösten än vad de såg ut på våren, så det bidrog också.  
Men även att man… det var även en del avtalsförsäkringar som gav extra intäkter med 50 
miljoner också, som förbättrat det ekonomiska läget så att. Karolina - Avtalsförsäkringar 
kring, för? Anders Rehnman - Avtalsförsäkringar för personal, försäkringar för 
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sjukkostnader och det… över huvudtaget så har sjuktalen gått ner i Sverige det senaste året 
och det har gjort att man har kunnat sänka dem här, avgifterna. 
Karolina - Kommer ni att få hjälp med statsbidrag för att möta det här?  
Anders Rehnman - Nä, vi har ett stadsbidrag som jag sa för 2010, som är nästan 90 miljoner, 
ett konjunkturstöd. Det räknar man med att det ska tas bort 2011 men då har man ju samtidigt 
sagt att nu är konjunkturen på väg uppåt och då får vi en tillväxt i skatten och då ska 
kommunens ekonomi ändå klara 2011, men vi får se, avvakta och se prognosen nästa vecka 
hur det ser ut för 2011, lite bekymmersamt är det nog, vi ligger just nu på +/ - noll mellan 
prognos vi hade i februari, men kanske blir det ett extra tillskott, men och andra sidan så tror 
jag… vi gjorde så pass kraftiga besparingar förra året och även för 2010 så jag tror inte att vi 
är ute … Och samtidigt så har vi ett val i höst, så jag tror inte att man kommer att gå in med 
några nya besparingar under det här året i alla fall, i så fall kommer de efter valet, inte i 
dagsläget det tror jag inte. 
 
Karolina - Bufferten har vi diskuterat ganska mycket om!  
Anders Rehnman - Vi har ju avsatt en buffert för dåliga tider, för att kunna använda. Förra 
året då var det ett sådant läge, med försörjningsstödet som stack iväg och då tog vi ett beslut 
att använda 35 miljoner för att täcka dem här kostnaderna, men det visade sig i slutändan att 
vi inte behövde använda dem 35 miljonerna av bufferten, så att dem är återställda nu i 
samband med bokslutet. 
Maria - Bufferten är det en del av balanskravsresultatet, som läggs undan? 
Anders Rehnman – Ja. Under goda år så har vi haft ett överskott som vi tagit en del av det 
överskottet och lagt i. Maria - Bara en del, inte hela, hur avgör man vilken del? Går det till 
pensionskostnader? 
Anders Rehnman - Vi har ju haft ett sådant mål tidigare att vi avsatt en del för att täcka 
framtida pensionskostnader. Karolina - Det har vi sett i redovisningen att ni lagt undan 
pengar för det. Maria - Fast då har det varit innan balanskravsresultatet!  Anders Rehnman 
- Ja då har vi använt reavinsterna, dem som ska dras bort, det har varit reavinsterna och det är 
ju i stortsätt reavinsterna som vi använt för att skriva av framtida pensionskostnader.  
Karolina - Ja, de har gått till betalning för det, vinsterna från försäljningen. Anders 
Rehnman - Men som sagt… grunden är ju det att vi ska klara balanskravet löpande varje år, 
det är ju utgångspunkten, men det är klart händer det något, som det var förra året då hinner 
man inte ställa om så snabbt och då kan det ju bli ett enstaka år som det blir minus och då är 
det tänkt att vi tar ur den här bufferten, men vi ska ju få en långsiktig drift som ändå är plus. 
Vi har ju haft ett ekonomiskt mål på 2 procent, alltså ett överskottsmål på 2 procent. Det är 
den höjd vi sett behövts för att klara tillfälliga sänkningar i konjunkturer. 
Maria - Nu var det ju exakt så att ni klarade er hur kommer det att se ut nästa år, kommer det 
inte att vara värre då? Tid: 10:00  
Anders Rehnman - Det är det jag säger att vi får se på skatteprognoserna. Just nu är vi 
ganska nära noll. 2010 ser vi inga problem alls, utan där har vi det där konjunkturstödet på 90 
miljoner, så att där är vi inte oroliga för det året. Just nu är det 2011. Målet är att vi ska klara 
balanskravet naturligtvis och även att skapa, ha ett 2 procentigt överskott. 
 
Karolina – Läste här i 2005, då kommer det fram att ni har resultatbuffert, Västerås stad 
hade balansfond, är det motsvarande lösning som ni tagit i kraft, för att kunna använda 
buffertpengarna från balanskravet, för vi har läst här i diskussionerna i samhället att 
kommunerna inte får ta utav bufferten, men då är det en lösning för att kunna komma runt 
det?   
Anders Rehnman - Ja, det kan man säga, det är ju till sist en politisk prövning i fullmäktige, 
där man kan säga att det finns synnerliga skäl att inte återställa. 
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Karolina - Synnerliga skäl är ju avsättningar el realisationsförluster, i teorin. Sen har vi det 
här tredje som ni har löst med, det är mer praxis.  
Anders Rehnman - Ja, precis. Men det är ändå fullmäktige som tar det beslutet, ingen annan 
som kan överklaga det. Karolina - Alltså SKL, de måste väl godkänna att ni gör på det här 
sättet. Anders Rehnman - Nä det är vårt fullmäktige som bestämmer så det är en politisk 
prövning. Sen får revisorer, de tycker ju naturligtvis i sammanhanget men i slutändan är det 
kommunalfullmäktige som tar ställning till det.  
Karolina - Kan SKL säga att nej så här får ni inte göra.  
Anders Rehnman - Nä, det gör de inte. Karolina - Utan det ansvaret har ni helt enkelt, 
regeringen har lämnat det ansvaret åt er, att lösa det. Anders Rehnman - Ja, det är 
respektive fullmäktige som tar det beslutet. 
 
Maria – Vad det är som driver er till att uppfylla balanskravet, eftersom det inte finns några 
sanktionsavgifter och ingen annan som kan lägga sig i som du nu nämnde. Vad är det som 
driver.  
Anders Rehnman - Att vi håller balanskravet! Det är ju en slags miniminivå att vi ska klara 
av den drivkraften finns ju naturligtvis, men herregud, klarar vi inte av att bära våra egna 
kostnader då är vi illa ute på lång sikt, ett enstaka år går det ju naturligtvis, men i grunden, 
måste ha en ekonomi som går plus.  
Karolina - Kommunmedborgarna kan vara en självklar anledning till att bibehålla ett 
balanskrav. Det var den frågan du tänkte på, Vad som motiverar?  
Anders Rehnman - Ja om vi inte sköter ekonomin så lär man inte få fortsatt förtroende av 
våra invånare att driva kommunen, en mandatperiod. Karolina - Måste ha det med så att det 
blir utförligt beskrivet under intervjun. 
 
Karolina - Har ni ett maxtak på hur stort resultatbufferten får vara?  
Anders - Nä det har inte diskuterats. Alltså, grunden så ska vi klara våran ekonomi, det är 
grunden och om vi ska använda något ur den här så är det verkligen synnerliga skäl. Typ 
händelsen som var förra året, jättestor kris eller alltså djupkris.  
Karolina - Har några ifrågasatt om ni har för stort max tak?  
Anders - Nä. Karolina - Inte lokaltidningen? Anders - Nä. Maria - Att det diskuterats om att 
ni har de undansparat, Karolina - Varför fördelar ni inte det här på ett bättre sätt om ni har 
så här mycket som är i? Anders - Nä, det har inte diskuterats.  
 
Karolina - Definitionen på generation har vi också diskuterat, vad tycker ni att det är? 
Anders Rehnman - Som jag tänker iallafall, så är det en generation som jobbar idag och ska 
skapa ett samhälle för morgondagens, och det är väl barn och ungdomar idag. Vad kan det 
vara, 30 år en generation något sånt. Så det finns väl tre generationer som lever. 
Karolina - Det verkar inte finnas någon exakt definition på vad det kan vara. 
Maria - Kan det vara mandatperioden, eftersom de följer strategiska planen. Kan det vara en 
generation?  
Anders Rehnman - Jag skulle nog inte vilja kalla det en generation. Det är en mandatperiod. 
Men visst ska det kunna vara balans på fyra år, balans under en fyra års period.  Inte skapar 
ett minus försämrar det egna kapitalet. Det är väl en god tanke. Det är väldigt otydligt… Som 
jag ser det… Generation för mig är en lång tid. Tid: 17: 40  
Karolina - Det är svårt att tänka att det kan vara mellan ett och 65.  
Anders Rehnman - Vi har inte så att man kan mäta det. Karolina - Eller är det ett år då? 
Maria - Men det känns ändå som om det är för lite. Anders Rehnman - Nä ja… jo visst.  
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Karolina - En fråga som ploppar upp nu i huvudet är att, hur oberoende är ni? När ni sätter 
upp redovisningen så presenterar ni det ju för kommunaldirektören sen så ska han presenter 
det för kommunalfullmäktige. Hur mycket kan ni styra; vad som ska fördelas, hur 
rekommendationer, hur ni vill att balanskravet ska fördelas t.ex.  
Anders Rehnman - Balanskravet det är ganska tydligt, det ska vara resultat minus reavinsten.  
Karolina - Redovisning som helhet om man säger så, om man försöker styra frågan så. De 
politiska partierna har ju effekt på redovisningen, men hur mycket påverkas och styrs ni utav 
dem rådande partierna när ni uppfyller balanskravet?  
Anders Rehnman - När det gäller redovisningen så försöker vi att vara så oberoende som 
möjligt, politiken har inget med det att göra utan det är kommunala redovisningsrådet och 
andra rekommendationer som styr hur vi redovisar.  
Karolina - Tanken var väl att, kommunfullmäktige har i slutändan det sista beslutet och då är 
ju de starkaste krafterna, det som är angeläget för kommunen att besluta om som man 
prioriterar, av det ni lägger fram, men du menar att det inte är så. Anders Rehnman - Är du 
inne på budgetläget eller i bokslut Karolina - Det jag tänker på hur det ska fördelas.  
Anders Rehnman - Hur det ska fördelas i budgeten? Hur vi ska fördela våra pengar. Det är 
en helt politisk fråga. Vad man vill prioritera för verksamheten. 
Karolina - Men lägger ni fram i alla fall förslag?  
Anders Rehnman - Ja, jo, nä. Nej, inte förslag till prioriteringar i den bemärkelsen, utan det 
får respektive politiskt parti. Vi jobbar mycket på att vi tittar på kostnader i verksamheten i 
andra kommuner och olika verksamheter och lyfter fram den typen av informationen till våra 
politisk, företrädare. ja, omvärldsbevakning, på det sättet styr vi väl, det vi visar. Men i 
slutändan så är det dem som tar det ställning till vad de vill prioritera för verksamheten. 
Maria - Men det är ändå ni som lägger upp, fram saker för dem?  
Anders Rehnman - Ja, jo naturligtvis, men vi försöker ändå att vara så opolitiska som 
möjligt.  
Karolina - Utgångspunkten är det!  Anders - I dem värderingarna, Så att det blir en politisk 
fråga i slutändan, vad pengarna ska användas för. 
Tid: 21:24 
Karolina - Men ni som rådande redovisningsenhet har ju störst insyn på hur man ska skapa 
det här.  
Anders Rehnman - Ja, vi kan ju visa det på hur… Som jag säger, viktigt är jämförelse med 
andra kommuner, hur mycket pengar vi lägger på skolan och hur mycket lägger Västerås på 
skolan, och alla andra kommuner. Eller barnomsorgen el äldreomsorgen, sen är det politisk 
prioritering vad de tycker. Sen finns det andra saker som kvalitén inom respektive områden, 
som man tycker är dåliga eller bra, eller för bra. När det gäller att fördela pengar så är det en 
av dem viktigaste politiska frågorna. Det vi har som grund är det här resultatmålet, vi vill ha 
ett resultatmål på 2 procent, eller överskottet på 2 procent. Karolina - Utav skatteintäkterna. 
Anders Rehnman - Ja, just det, precis. Vi har satt en viss självfinansieringsgrad på våra 
investeringar. Karolina - Ni har satt upp era finansiella mål som ni ska hålla. 
Anders Rehnman - Ja. 
Maria - Vilken strategi blir viktig att möta den nya budgeten, Karolina - utifrån de nya 
finansiella målen och policys.  
Anders Rehnman - Just nu är det lokaleffektiviseringar starkt, att minska våra lokalytor i 
förhållande, så att man kan använda pengarna på personal istället. Det är ett viktigt mål eller 
åtagande som vi kallar det. Karolina - Du får utveckla dig lite mer, du sa lokalytor. Anders 
Rehnman - Ja, krympa lokalytor för att frigöra pengar till, Karolina - Sälja av då? Anders 
Rehnman - Ja, jag har för stort rum, här ska det sitta två, tre för att utnyttja våra lokaler 
effektivare, det jobbar vi mycket med nu. Även inköpsstrategier för att få, följsamhet mot de 
ramavtal vi har inom de olika sektorer el branscher, livsmedel, kontorsmaterial och så vidare.  
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Ökad grad av köptrohet är ett sätt för att få ner våra inköpskostnader, våra priser på varor och 
tjänster, är viktigt också som strategi för. Sen så har det pågått mycket av centralisering, man 
centraliserar olika funktioner typ IT, IT centraliseras, löneadministration har centraliserats, 
och det pågår ju olika saker. 
 
Karolina - Maxtak hade vi fångat in. 
Maria – Ja… Balanskravsresultatet, hur mycket som gick till resultatbufferten, som las 
undan, det var ingen procentsats?  
Anders Rehnman - Nä det finns ingen ambition. Vi ligger på 110 eller något sånt i 
resultatbufferten, och det finns inget uttal om att vi ska höja den, utan det kanske är den nivån 
vi ska ligga på. 
Maria - Det här resterande som är kvar, det får inte gå till den löpande verksamheten. 
Anders Rehnman - Nä. Maria - Utan för att typ investera i den här citybanan. Anders 
Rehnman - Ja det kan ju vara ett skäl men vi kommer väl inte att använda pengarna på det 
viset. Karolina - Det är mer Västerås. Anders Rehnman - Ja de hade tagit hela kostnaden på 
en gång. Maria - Men ni hade också något på sex miljoner eller det var någonting. Anders 
Rehnman - Nä, utan 100 miljoner som vi ska betala till citytunneln, men vi tänker slå ut det 
på 25 år. Så det kanske blir sex miljoner per år. Så kan det vara. Så det där löser vi på ett 
annat sätt.  
Maria – Ingen procentsats, 
Anders Rehnman - Men det viktigaste är det här finansiella målet på 2 procent. Karolina - 
Av skatteintäkterna. Anders Rehnman - Att vi får ett sånt utrymme, hur stor den här 
bufferten ska vara där har vi inget mål, och inte på att höja den heller, utan den ska ju då 
användas när vi… ja kriskaraktär när en engångskostnad… täcker upp. 
Tid 27:39 
Karolina - Vid förlust el investeringar kan ni använda det.  
Anders Rehnman - Nä.  
Karolina - Nä, utan bara när det blir minus, det kan ju vara lite olika kan jag tänka mig, 
eftersom ni haft en mer ansträngd ekonomi tidigare, så har ni inte haft de här möjligheterna 
som Västerås har som har en stark ekonomi, de har ju andra sätt att förhålla sig då. 
Karolina - Avvikelser, tidigare år. Framför allt från 2004 då ni hade minus i budgeten då 
använde ni er inte av de här, då fanns inte resultatbufferten, utan då använde ni avvikelser. 
Antingen avsättning till pensioner eller om det var försäljning, förlust. 
Anders Rehnman - Vi har haft något enstaka år, men då har vi använt någon miljon från den 
där fonden, men i huvudsak så har det varit, har vi använt reavinsterna för att finansiera 
pensionsavsättningar eller. 
Karolina - Skaffades den här resultatbufferten/fonden när balanskravet infördes?  
Anders Rehnman - Ja det är en konsekvent av balanskravet och det är ju för att kunna klara 
kriser så att säga. 
Karolina - Hur kommer det sig att lagstiftaren inte tog hänsyn till, för enligt lagstiftaren så 
ska man inte använda bufferten till kriser, utan han menar ju på något sätt att man inte ska ta 
ur dem pengarna, utan det blir bara ett ansvar att klara det här. Intäkter. 
Anders Rehnman - Det var erfarenhet från hela 1990 talet då vi gick med jättestora 
underskott vartenda år, varenda kommun i Sverige, då kom det där. Så gick det inte att 
fortsätta.  
Karolina - Ja det förstår man, så därför skapades balanskravet. Men som vi också har 
förstått från diskussioner och litteraturen också, att lagstiftaren inte tog hänsyn till 
utformningen, att det skulle klara de här djupare finansiella kriserna.  
Anders Rehnman - Jag vet inte hur dem har sett på det, men som vi har sett på det så ska vi 
inte ha det så att vi går +/- noll utan det är för lågt, det är botten, utan vi ska ha en ekonomi 
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som klarar 2 procents överskott, och då klara vi frustationer i konjunkturen, och ändå klara 
balanskravet. 
Karolina - Det gör ni också nu när Sverige håller på att ta sig igenom den här krisen, för den 
har varit djup. Det klarar även två procentmålet? 
Anders Rehnman - Nä, nu klarade vi inte 2 procentmålet, utan vi hade 40 miljoner plus eller 
nästan 60 miljoner plus hade vi för 2009, och det är kanske 1,8 procent av våra skatteintäkter, 
så det är väldigt nära ändå, trots den krisen som var 2009.  
Karolina - Hur löste ni resterande del? Ni täckte inte upp allt sa du nu. Det här resultatet. 
Maria - Jo, 1,8 det är plus. Anders Rehnman - Jo, årets resultat var på ungefär 61 miljoner 
plus och det är ungefär 1,8 procent av skatteintäkterna. 
 
Maria - Känner ni av Balanskravets inlåsningseffekt? 
Anders Rehnman - Vi har inte upplevt det på det sättet som jag säkert tror att Västerås har 
gjort.  Med jättestora överskott varje år och så vidare. Vi har inte haft det så, vi har inte 
behövt tänka, vi har legat på lägre resultatnivå om man säger så.  
Karolina - Det var därför vi valde ut, för att kunna höra jämförelse då.  
Anders Rehnman - Här har vi inte haft sådana här diskussioner. Det vi har gjort är som sagt 
är att använda reavinsterna för pension. 
 
Karolina - Då tar vi fråga 9. 
Anders Rehnman - Anser ni att balanskravet ger en rättvisande bild av er verksamhet. 
Anders Rehnman - Jag tror att det fyller sin funktion att ha ett balanskrav, i grunden så att 
säga. Vi får jobbigt med tidningar och revisorer när vi inte klarar nollresultatet, det tror jag är 
sunt, att vi får förklara oss. Så att jag tycker att det fyller sin funktion för våran del. 
Karolina - Varför, som du sa, ja det är för att undvika kommunmedborgarnas ifrågasättande 
eller tidningarna. Men hur skulle du vilja se att balanskravet ska utformas så att det passar er 
ekonomiska förutsättningar här i Eskilstuna kommun. 
Anders Rehnman - Jag ser inte att det är något större bekymmer med balanskravet som det 
är utformat idag, utan vi har en ambitionen att ha ett sådant resultat ändå, så att vi ska klara de 
konjunktionella svängarna, så att… Jag vet inte, nä, tycker inte att det är någon stor fråga. 
Karolina - Det är bra som det är. 
Maria - Då kan man ju säga att den är anpassad för er kommun, eftersom ni inte känner av 
inlåsningseffekten som Västerås t.ex. kan göra.  
Anders Rehnman – Ja, ja.  
Maria - Det här är ju ettårs period, Västerås t.ex. skulle gärna vilja ha den under en längre 
period, för att kunna köra minus ett år, alltså för att kunna investera i något, för att kunna få 
framtida vinster. Ett år känns så, man blir så låst, att man inte vågar satsa och investera, för 
att man måste hela tiden uppfylla balanskravet. Att det kan vara något som hindrar 
kommunen från att kanske kunna investera i något, för att i framtiden få bättre resultat, leder 
till något positivt.  
Anders Rehnman - Jo, ja, jag vet inte alltså.   
Karolina - Det du sa om balanskravet är i linje med det vi har läst om att det är mer 
anpassad för en kommun som inte har lika stark ekonomi som t.ex. Västerås. De har ju ett helt 
annat behov av att använda sina medel, medans här har det varit en mer ansträngd, det är ju 
på väg uppåt nu. Där tänker man på annat sätt, efter andra behov och förutsättningar då. 
Skulle ni få en starkare ekonomi, då kanske ni också skulle vilja investera, använda pengarna 
på ett bättre sätt.  
Anders Rehnman - Ja, jo visst. Men då ska man kostnadsföra den investeringen på ett år, det 
är lite konstigt.  Jag vet inte riktigt vad… a typ, jag vet inte den där citytunneln, verkar helt 
vansinnigt att ta på ett år.  
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Karolina - De menar att eftersom de har sparade pengar så kan de göra så. För att de ska 
betalas tillbaka inom tre år. 
Anders Rehnman – Men då belastar man en generation väldigt hårt, man tar allt på ett år när 
det är en investering som ska hålla i 30 år, på det sättet beskattar man ju dagens generation 
hårt då. 
Maria - Fast det är väl det, men då känner dem väl att när de har det bra, har ett resultat 
som man kan ta ifrån. Så kan man passa på nu. För att om det i framtiden skulle hända något 
igen, så slipper den generationen. Men som du säger att det är ju den här generationen som 
får ta smällen. 
Karolina - Det är intressant att höra tycker jag, det blir en annan vinkling på frågan. 
Karolina – Har vi fått med allt, har vi ställt alla frågor? 
Maria – Jaa, känner du att det är något? 
Anders Rehnman - Nä. 
Karolina - Skulle vi kunna göra så att vi får återkoppla, om det skulle dyka upp någon mer 
fråga.  
Anders Rehnman - ja, självklart. 
 
Karolina - Vi läste också om resultatbufferten, att ni 2008, 2009 skapat en demografisk fond 
för att det blivit mycket ungdomar, så en del har gått dit och då har ni tagit från 
resultatbufferten.  
Anders Rehnman - Ja det har varit bekymmer, framför allt 2008, 2009 var det stora 
inflyttningar, och då är det så att man får kostnaderna direkt, medans intäkterna i form av 
skatteutjämningsbidrag kommer med eftersläpning på två år. Man måste på något sett kunna 
reglera det där och då har vi löst med den demografiska fonden. Det har gått ner nu i 
inflyttningen, det har ju varit mycket flyktingar som vi tagit emot, nu går det ner, inte lika 
akut längre. Men det är ju också en sak som svänger naturligtvis, demografin. 
Karolina - Demografin, ja. En spontan fråga. Skulle man kunna säga att det är en löpande 
kostnad?  
Anders Rehnman - Ja.  
Karolina - Då använder man ju bufferten till det? 
Anders Rehnman - Tillfälligtvis ja, för att klara ett enstaka år, det får väldigt hög inflyttning, 
då kan vi använda, men vi måste täcka upp den normaldriften till näst kommande år, alltså till 
nästa år och då har vi det finansierat i budgeten. Så att om det händer något löpande under 
året som man inte kunnat förutse i prognosen. 
Tid 41:09 
Karolina - Står det i, att man inte kunnat förutse, de står inte heller i teorin någonstans. Nu 
återkommer jag tillbaka igen till bufferten, att man inte får använda det till den löpande eller 
visa på ett underskott. Är det också en lösning som ni har förhandlat med kommunfullmäktige. 
Anders Rehnman - Ja, fullmäktige, det är dem som har bestämt det. 
Karolina - Mot att det i teorin, att om man visat ett underskott så ska man återställa det inom 
tre år nu då.  
Anders Rehnman - Än har vi inte drabbats av, att vi har behövt. Vi har inte hamnat i ett 
underskott utan vi har klarat demografin ändå. Så att, men den dagen som det ska betalas 
tillbaka så har vi dem här buffertarna för att använda. Då kommer vi använda, eller vi har 
anfört synnerliga skäl för att använda tidigare års överskott, för att örontäcka dem, det 
underskottet istället för att återställa framtida resultat. 
Karolina - Är det för att, då kommer intäkterna, skattebetalarnas pengar in nästa år för att 
kunna täcka det här.  
Anders Rehnman - Ja när det gäller demografin, så sköter det där med en viss eftersläpning, 
så att då klarar man det på det sättet. 
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Maria - Men man skulle ju inte använda bufferten till det löpande, men det här är en 
engångsföreteelse och då kan man. 
Anders Rehnman - Ja precis. Alltså driften, ett enstaka år så, ja typ socialförsörjningsstödet 
eller något annat sticker iväg, som man inte på kort sikt styr över så då kan det bli ett 
underskott.  
 
Karolina - Vår uppsats och hjärtat kommer att vara mycket bufferten och hur den hanteras, 
det där ska vi förklara. Teorin säger inte utförligt hur det ska hanteras. Men det blir 
intressant här efter att vi sammanställer intervjuerna. 
Karolina - Det verkar ändå väldigt fritt hållet ändå, även om det är reglerat i lag. Det verkar 
ändå vara fritt att ni kan hitta tillfälliga lösningar, bara det finns en argumentation bakom 
det och en vettig logisk förklaring om man säger då. 
Anders Rehnman - Ja, i och med att det är fullmäktige som prövar det, om det är synnerliga 
skäl eller inte. Det är ingen annan någonstans, så blir det på det sättet.  
Karolina - Då är det från, som jag tidigare sa, två tidigare skäl för synnerligare skäl, dels 
avsättningar och sen är det realisationsförluster som man kan använda som argumentation 
för synnerliga skäl eller för att kunna ge avvikelser, sen hade du det här som ni kör med 
resultatbufferten. Finns det någon begränsning, om jag ska försöka vrida på det mer. 
Anders Rehnman - bufferten ska i princip inte användas, inte något vi eftersträvar, utan den 
är ju bara för att om man råkar i tråkig situation. 
Karolina - Då är det fullmäktige som tar ansvar för vilket beslut som ska tas för.   
Anders Rehnman - Ja, där prövas det om det fanns synnerliga skäl att använda de här 
pengarna istället för att återställa resultat, framtida resultat.  
Karolina - Där har regeringen eller revisorerna, det är klart att revisorerna måste tycka... 
vad kommunfullmäktige tycker, för att det är ändå så att ni har ett ansvar gentemot 
medborgarna hur ni fördelar pengarna, hur ni väljer att tar ansvar för resultatet. Men SKL 
kan bara ge rekommendationer?  
Anders Rehnman - Ja de kan ge rekommendationer på hur man ska, kan tolka lagen och så 
vidare, men det är klart tolkar man det här alldeles illa då kommer fullmäktige inte att få sitta 
kvar. 
Karolina – Nä. 
Karolina – Då är vi rätt nöjda där, men att vi får återkomma om det skulle vara något, då 
tackar vi så mycket. Maria – Ja, tack. 
Anders Rehnman – Ja men visst. 


